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كل جزء على (لربط الكتاب بنسخته املصورة ، قم بربط أجزاءه الثالثة من شاشة التحكم ) : تنبيه(

  بنفس امللف املصور الواحد) حدة

(/)  

  



  الد األول
  مقدمة

...  
  الرمحن الرحيمبسم اهللا 

  :مقدمة
وصلى اهللا على سيدنا حممد أشرف الكائنات واملبعوث باهلدى ودين ، احلمد هللا املنعوت جبميل الصفات

احلق ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين حىت رفع 
  . املستقيماهللا م مناره، وأعلى كلمته وجعله دينه املرضي وطريقه

  ".توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك"فهذا ، وبعد
  .هـ٧٤٩للمرادي املعروف بابن أم قاسم املتوىف عام 

ويف هذا الشرح ظهرت شخصية ابن أم قاسم واضحة جلية دلت على قدرته وحصافة رأيه وجتلت فيه 
  .مواهبه وأفكاره

  .لدقة والسهولة، وإيضاحه آلراء النحاة ومذاهبهموال شك أنه شرح أوىف على الغاية وميتاز با
  .وقد أرشد املؤلفني من بعده؛ ألن عنايته كانت متجهة إىل إيضاح ألفية ابن مالك وتبيان مقصودها
فكان هذا الشرح مددا ملن بعده من شراح األلفية ومصدرا وثيقا لدى النحويني، وقد استمد منه 

  .املؤلفون خري ما يؤلفون
مع مرتبة " الدكتوراه"نلت ذا القسم درجة العاملية ، ن أول هذا الكتاب إىل باب اإلضافةوقد حققت م

  .الشرف األوىل
  .مث حققت باقي الكتاب

)١/٣(  

  

  :وجعلته قسمني
  الدراسة: القسم األول

  :ويقوم على ثالثة أبواب
  :عصر ابن أم قاسم، ويشتمل على فصلني: الباب األول

عن مصر يف العصر اململوكي، ونظم احلكم واألحوال االجتماعية حتدثت فيه : الفصل األول
  .واالقتصادية واحلركة العلمية

حتدثت فيه عن مصر وتربتها الطيبة ومساحة أهلها، وعن النحو والنحاة، ودور العلماء : الفصل الثاين



  .حينما رأوا إقفار البالد من الكتب العربية
  :قاسم ويشتمل على أربعة فصولحياة ابن مالك وابن أم : الباب الثاين

  .تناولت فيه حياة ابن مالك صاحب األلفية وبعض شراحها وأصحاب احلواشي: الفصل األول
  .تناولت فيه التعريف بابن أم قاسم: الفصل الثاين

  .حتدثت فيه عن شيوخ ابن أم قاسم وتالميذه ومؤلفاته ووفاته: الفصل الثالث
  .أثروا به ودرسوا كتبه ونقلوا عنهاتناولت فيه الذين ت: الفصل الرابع
  :موقف املؤلف من ابن مالك وما يعتمد عليه، ويضم أربعة فصول: الباب الثالث
  .عرضت فيه مسائل من نقوله عن ابن مالك ودفع االعتراضات الواردة عليه: الفصل األول
يل إىل البصريني أكثر سقت مسائل تفيد أنه كان يعتمد على السماع أكثر من القياس، ومي: الفصل الثاين
  .من الكوفيني

  .دونت فيه أمثلة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وأشعار العرب وأقواهلم: الفصل الثالث
  .وألفية ابن معط، ذكرت فيه مسائل تبني موقفه من ألفية ابن مالك: الفصل الرابع
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  التحقيق: القسم الثاين
  .للمرادي املعروف بابن أم قاسم" ملقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح ا"وحيتوي على حتقيق 

فقد حققت هذا الكتاب ووثقته وضبطت شواهده وشرحتها ونسبتها إىل أصحاا، وخرجت األحاديث 
وشرحت ما صعب منها، وعرفت باألعالم اليت وردت يف النص، وعلقت عليه، وقد أبرزت حماسنه 

وأعتقد أن املكتبة العربية . ن املرادي يف شرحه اعتمد كثريا على ابن مالكوأظهرت مناقبه، والحظت أ
  .يف أمس احلاجة إىل هذا الكتاب الذي يعد من أهم املراجع يف إحياء التراث العريب

  .بذلك أكون قد أضفت شيئا جديدا تعتز به املكتبة العربية
ون عملي مثمرا نافعا، إنه مسيع جميب واهللا أسأل أن يسدد خطانا على طريق احلق والصواب، وأن يك

  .الدعاء
  .واحلمد هللا رب العاملني

  عبد الرمحن علي سليمان/ د. أ
  عميد كلية البنات اإلسالمية

  أسيوط، جامعة األزهر

)١/٥(  



  

  التعريف باملرادي املعروف بابن أم قاسم" الدراسة: "القسم األول
  الباب األول

  الفصل األول
...  

  راسةالد: القسم األول
  التعريف باملرادي املعروف بابن أم قاسم: الباب األول

  :الفصل األول
  العصر اململوكي

  ":م١٥١٧ -م١٢٥٠"هـ ٩٢٣-هـ٦٤٨مصر يف عهد املماليك 
نقصد ذا العصر الفترة اليت حكم فيها سالطني املماليك يف مصر، منذ انقضاء عهد األيوبيني عام 

  .هـ٩٢٣يون عام هـ إىل أن فتحها األتراك العثمان٦٤٨
  .وال نقصد هنا استيعابا تارخييا للعصر املذكور وتفصيال وافيا حلوادثه العامة، فإن ذلك مما يضيق به هنا

  :لفظ مملوك
يف عهد صالح : أي-لفظ مملوك كان معناه يف األصل الرقيق األبيض الذكر، والشرقيون يف أوج عزهم 

 ميليشيا ذليلة مث حتولوا إىل طبقة -بادئ بدء-د كانوا وق،  هم أول من أدخل املماليك إىل مصر-الدين
  .عسكرية، وأخريا أصبحوا الطبقة احلاكمة

م أم اغتالوا أحد السالطني الفاطميني، وتولوا بعده ترشيح ١٢٥٠ولقد بلغ من قوة املماليك يف سنة 
  .١السالطني من بني زعمائهم

  :أصل املماليك
 وكانت جتلب الغلمان املرد والفتيان احلسان من بالدهم البعيدة كان الرق منتشرا يف العصور الوسطى،

  .إىل أسواق الرقيق، حيث توجد الرغبة يف اقتنائهم، وحيث يتنافس يف ذلك املتنافسون للخدمة أو للهو
وطريقة جلبهم هلذه البضائع، السرقة واخلطف، يسرقون الغلمان وخيطفون العذارى من أهلهم مث 

  .س، ويستحل الناس شراءهميستحلون بيعهم للنا
ومل يبل بالرق شعب دون آخر أو جنس دون غريه فقد كان من األرقاء التركي واجلركسي والرومي 

واحلبشي والفارسي وغريهم، وأروج ما كانت جتارم يف األجناس التركية واجلركسية ملا تتصف به من 
  .مجال وطيب جملس
__________  

تعريب علي أمحد ، للمستر جون بانج، اليك إىل اية حكم إمساعيلتاريخ مصر يف عهد املم:  راجع١
  .شكري



)١/١١(  

  

قال القلقشندي يف " أمحد بن طولون"وأول من استخدمهم وجلبهم إىل مصر وجعلهم عمدة جيشه هو 
... وأوهلم أمحد بن طولون: "صبح األعشى اجلزء الثالث يف الكالم عمن ويل مصر ملكا قبل الفاطميني

  .١"أول من جلب املماليك األتراك إىل الديار املصرية واستخدمهم يف عسكرهاوهو 
  :انتقال احلكم من األيوبيني إىل املماليك

أخذ عدد املماليك يتكاثر يف مصر زمن األيوبيني، وأخذ نفوذهم يزداد ويعظم، وقد قوي بأسهم يف عهد 
  .امللك الصاحل جنم الدين األيويب

وهذه املوقعة كانت سببا مباشرا يف . مبعاونة الفالحني" فارسكور"ة يف موقعة وقد انتصروا على الفرجن
توطيد سلطة املماليك وظهور قوم، وظلوا بعدها يتلمسون الفرصة للوثوب العملي إىل عرش البالد، 

معا، وما زالوا يأمترون " شجرة الدر"وإىل " توران شاه"وقد أتيحت هلم هذه الفرصة عندما أساء هلم 
احلجاب على " شجرة الدر"زوجة أبيه مث ضربت " شجرة الدر" قتلوه، وملكوا عليهم من بعده حىت

فتمت ، نفسها ورأت أخريا بثاقب نظرها وبعيد رأيها أن ختلع نفسها عن امللك بعد أن مكثت مثانني يوما
قدمي، وكان ليكون واصلة بالبيت املالك ال" شجرة الدر"مث تزوج " عز الدين أيبك"املشورة بسلطنة 

  .٢هـ ولقبوه بامللك املعز، فكان أول سالطني املماليك بالديار املصرية٦٤٨ذلك يف ربيع اآلخر سنة 
  :هـ٩٢٣-هـ٦٤٨دولتا املماليك 

  :واتفق املؤرخون على تقسيم دولة املماليك يف مصر إىل قسمني
، ألن معظم سالطينها من األتراك الدولة اململوكية األوىل املعروفة باسم دولة األتراك أو البحرية: األول

وجعل منهم فرقة البحرية الصاحلية، وامتد عصر هذه " جزيرة الروضة"الذين أسكنهم امللك الصاحل 
  ".م١٣٨٢-١٢٥٠"الدولة أكثر من مائة عام 

__________  
 ملخصا، وتاريخ آداب اللغة ٢٠-١٣/ ١عصر سالطني املماليك لألستاذ حممود رزق :  راجع١

  .جلورجي زيدانالعربية 
  . ملخصا٢٦-٢٢/ ١ عصر سالطني املماليك لألستاذ حممود رزق ٢
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  .وغريمها" قطز، والظاهر بيربس"وامتاز مبا ظهر من سالطني أقوياء أمثال 
فهو الدولة اململوكية الثانية اليت أطلق عليها اسم دولة اجلراكسة أو املماليك الربجية، : أما القسم الثاين



م سالطينها من اجلراكسة الذين اشتراهم السلطان قالوون، وأنزهلم أبراج قلعة اجلبل، وألف ألن معظ
  .منهم فرقة احلرس اخلاص

  .١م وهي السنة اليت استوىل فيها العثمانيون على مصر١٥١٧وامتد حكم هذه الدولة إىل سنة 
  :حضارة مصر يف عهد املماليك

  :نظام احلكم
بقيت القلعة مركز احلكم يف البالد ، ليك وتلقب املماليك بلقب السالطنيحينما انتقل احلكم إىل املما

  .حىت أواخر هذا العهد، وتأثرت أنظمة احلكم زمن املماليك مبن قبلهم
  :فمن ذلك

وكان اإلقطاع مكافأة لكبار رجال الدولة من األمراء والقواد بدل ، تعميم نظام اإلقطاع يف مصر
  .الرواتب واألعطية

ول سلطان من السالطني أن جيعل السلطنة يف ابنه من بعده خضوعا لعاطفة األبوة، غري أن ومع هذا حا
هذا مل يكن إال وسيلة مؤقتة حىت يتيسر لألمراء شيء من اإلمجاع على سلطنة واحدة من كبارهم، فإذا 

ولية والعزل مت ذلك خلع األمراء ابن سلطام القدمي وأرسلوه إىل أمه أو نفوه، وترتب على هذا من الت
  .٢يف السلطنة، مما أدى إىل اضطراب األحوال يف كثري من األحيان

  :األحوال االجتماعية
  وفد إىل مصر كثري من املماليك من خمتلف األجناس اآلسيوية واألوربية

__________  
  . عصر سالطني املماليك، تاريخ مصر إىل الفتح العثماين تأليف عمر السكندري١
  .لألستاذ حممد رزق، وتاريخ مصر إىل الفتح العثماين لعمر السكندري، ماليك عصر سالطني امل٢
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حىت صار منهم التركي واجلركسي واليوناين والصيين والروسي، واعتزت هذه اجلماعات اململوكية 
  .الوافدة على مصر مبا صار ألفرادها من أنواع القوة والنفوذ والسلطان والعنف

وكان كل أمري مملوكي عبارة عن سلطان من حيث ،  النعيم متمتعني خبريات البالدوعاش املماليك عيشة
  .إقامته يف قصر وإحاطته باألتباع واختاذه موظفني له

وكون املماليك طبقة منفصلة متام االنفصال عن سائر سكان سلطنتهم، ومل يكن كثري منهم متقنا للغة 
  .العربية، وفضل بعضهم التكلم بالتركية

جود الطبقات واالنفصال غلبت مظاهر القناعة على أهل البالد بسبب ما أفادوا من أجور ومع و



ومكافآت مقابل ما قاموا به للمماليك أرباب السيف وللموظفني أرباب القلم من صناعة األقمشة 
  .١واملالبس واألواين واألطعمة كما أكثر املماليك من إنشاء التكايا والسبل واحلمامات الشعبية

  :حوال االقتصاديةاأل
اهتم السالطني بالزراعة فشقوا الترع وحفروا القنوات وقووا اجلسور وأقاموا القناطر : الزراعة

  .غري أن اهتمامهم بالزراعة اقتصر يف مجلته على استغالل األرض دون مصلحة الفالح، والسدود
ملصرية زمن املماليك بأنه وتقدمت الصناعة يف هذا العصر، ويصف املقريزي أحد األسواق ا: الصناعة

معمور اجلانب من أوله إىل آخره باحلوانيت، ففي أوله كثري من البزازين الذي يبيعون ثياب الكتان من "
  ".اخلام

اتسعت التجارة يف مصر إىل حد مل تبلغه قبال، وكانت اإلسكندرية مركزا لتجارة األوربيني، : التجارة
 واعتمدت حكومة املماليك على هذه التجارة وكسبت من كما كانت قوص مركزا لتجارة املصريني،

  .ورائها أمواال طائلة، هي أحد أسرار عظمة الدولة اململوكية
__________  

 عصر سالطني املماليك، تاريخ مصر إىل الفتح العثماين، تاريخ مصر يف عهد املماليك إىل اية حكم ١
  .إمساعيل، تاريخ آداب اللغة العربية جلورجي زيدان

)١/١٤(  

  

مث اكتشف الربتغال طريق رأس الرجاء الصاحل إىل اهلند، وحلت لشبونة حمل اإلسكندرية، فانقطع ذلك 
  .املصدر الذي استمدت منه دولة املماليك معظم ثروا

شهد العصر اململوكي ما مل يشهده عصر إسالمي سابق من حركة واسعة يف البناء : العلوم والفنون
 مصر باملساجد واملدارس واملنشآت العسكرية واملدافن اليت ال تزال معظم آثارها والتعمري، فامتألت

قائمة يف القاهرة واإلسكندرية، ومنها جامع الظاهر بيربس وجامع الناصر حممد بالقلعة، ومدرسة 
  .١السلطان حسن بالقاهرة، وقلعة قايتباي باإلسكندرية

  :احلركة العلمية
  :ر والقاهرةانتقال النشاط العلمي إىل مص

تلفت املسلمون يف مشارق األرض ومغارا يبحثون ألنفسهم عن ملجأ يلجئون إليه ومأوى يأوون فيه 
وبعد سقوط أكرب دولتهم سقوطا ائيا، وهي الدولة العباسية، " يف عهد التتار"بعد النكبات املتالحقة 

أقاموا ألنفسهم سلطانا، فقد عمل فلم جيدوا أمامهم غري مصر وبالد الشام، حيث أسس املماليك هلم و
املماليك على رد طغيان التتار، وما وقف سالطني املماليك وأمراؤهم املواقف تلك، إال أم مسلمون 



  .معنيون بشئون دينهم مطالبون بدفع األذى عنه
  .فتوجهت أنظار املسلمني إىل مصر ولفتوا قلوم وأرواحهم إىل القاهرة باعتبارها عاصمة جديدة

ذلك كله اكتسبت مصر مكانا يف احلياة جديدا، لذلك انتقل النشاط العلمي من العراق وبغداد إىل وب
مصر وقاهرا، ونشرت القاهرة زعامتها العلمية وقيادا األدبية على البالد اإلسالمية تقريبا زهاء هذه 

  .٢القرون الثالثة اليت عاشت فيها دولة املماليك
__________  

املماليك، تاريخ مصر إىل الفتح العثماين، تاريخ مصر يف عهد املماليك إىل اية حكم  عصر سالطني ١
  .إمساعيل، تاريخ آداب اللغة العربية جلورجي زيدان

  . املراجع السابقة٢

)١/١٥(  

  

  :عوامل نشاط احلركة العلمية
 خارج مثل ومل يكن ونعين بالعوامل اخلارجية ما وقع منها يف... تنقسم العوامل إىل خارجية وداخلية

  .ملصر وال ألهلها يد يف تدبريها
  .نعين ا ما وقع منها داخل مصر، وكان ألهلها يد يف تدبريها: والداخلية

  :العوامل اخلارجية
  :وإجيازها فيما يلي

 وقوع كثري من البالد اإلسالمية يف يد املغول، فغطى سيل التتار من أواسط آسيا إىل الشام، فكان -١
لرتاع العنيف بني دول التتار واملماليك، فالتف املسلمون حول من حيافظون عليهم من سالطني مسرحا ل

  .املماليك، وعملوا على تدعيم ملكهم، ومن أهم وسائل تدعيم امللك إحياء العلوم واملعارف
أنف  قتل العلماء وإتالف الكتب العلمية، وعلى أثر ذلك فر من فر من العلماء من وجه التتار، أو -٢

  .اإلقامة يف ظلهم واستقر م املقام يف كف سالطني مصر
  . وفود العلماء واألدباء إىل مصر والشام، ومن هؤالء ابن مالك األندلسي وابن خلدون وغريمها-٣
  .١فاجتهت األعني إىل مصر حيث كانت مركزا للخالفة،  زوال اخلالفة العباسية-٤

  :العوامل الداخلية
حىت . وقد جتلت هذه الغرية منهم يف كفاحهم للتتار وحماربتهم للفرجنة: مراء غرية السالطني واأل-١

ردوا هؤالء وهؤالء عن مصر والشام والبالد املقدسة، وهذه الرتعة من دأا أن توقظ أمثاهلا يف نفوس 
  .العلماء وتدفعهم إىل رفع راية التعليم والتأليف ومواصلة البحث واالطالع



__________  
  . السابقة املراجع١

)١/١٦(  

  

فقد أقاموا للعلماء وزنا، وال ريب أن هذا التعظيم له األثر املباشر يف نفوس :  تعظيمهم ألهل العلم-٢
  .العلماء على أن يظلوا حريصني على الشريعة، وأن يبثوا هذه الروح يف نفوس طالم

ديد األثر املفيد يف إحياء العلوم، فكان هلذا التنافس الش:  شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم يف أدائه-٣
  .وخباصة يف ميدان العلم والتأليف

وال شك أن مما عاون أهل العلم يف تلك اآلونة عناية السالطني :  انصراف العناية إىل اللغة العربية-٤
باللغة العربية اليت اضطرم الظروف إليها اضطرارا، فأطلقوها جتري كما شاءت هلا األقدار يف ضبط 

ر امللك والسياسة والقضاء والعلوم، وذلك لعجز لغتهم التركية أو اجلركسية عن أداء ما يتطلبه أمو
  .امللك الواسع من ضبط وأمن وربط، ونشر تعليمات وبعث مراسالت وكتابة

ال شك أن إنشاء دور التعليم يعترب سببا أساسيا وحيويا لتنشيط احلركة :  إنشاء دور التعليم ونظامها-٥
  .، ملا تضمنه من مدرسني وطالبالعلمية

  :وسأذكر هنا على سبيل املثال بعض املدارس اليت بنيت يف عهد املماليك أو ظلت مزدهرة إىل العصر
عمرها السلطان عز الدين أيبك اجلاشنكري أول ملوك البحرية، وذلك عام :  املدرسة املعزية-أ

  .هـ٦٥٤
  .هـ وجعل فيه درسا وقراء٧١٨وون عام أنشأه امللك الناصر حممد بن قال:  جامع القلعة-ب

، هـ٧٥٧أنشأها السلطان الناصر حسن بن قالوون، ابتداء من عام :  مدرسة السلطان حسن-جـ
  .واستمر العمل فيها ثالث سنوات

هي اجلامع املعروف جبوار باب زويلة أسسها املؤيد شيخ احملمودي وانتهت عمارا :  املدرسة املؤيدية-د
  .ري ذلك من املدارس واخلوانق والزواياوغ. هـ٨١٩عام 

)١/١٧(  

  

 رصد األوقاف على هذه املدارس واإلحسان إىل أهلها، حيث إنه ال ميكن ملنشأة من املنشآت العامة -٦
  .أن تبقى دون أن توجه إليها عناية ورعاية

ي ونشاط حركة وال ريب يف أن وجود دور الكتب العامة أو اخلاصة له األثر احملمود يف النهوض العلم



 من ٤ونذكر فيما يلي بعض دور الكتب اليت عرفت يف العصر اململوكي نقال عن املقريزي ج... التأليف
  :خططه

هـ، وكانت تشتمل ٦٦٢اليت أنشأها الظاهر بيربس عام :  خزانة كتب املدرسة الظاهرية البيربسية-أ
  .على أمهات الكتب يف سائر العلوم

  .هـ٧٠٣وهي اليت زوده ا األمري بيربس اجلاشنكري عام : كم بأمر اهللا خزانة الكتب جبامع احلا-ب
  .هـ٧٠٣اليت بدأها كتبغا وأكملها الناصر قالوون عام :  خزانة الكتب باملدرسة الناصرية-ج
اليت زوده ا منشئه األمري عز الدين إيدمر احلظريي عام :  خزانة الكتب جبامع احلظريي ببوالق-د

  .هـ٧٣٧
 حمرم عام ٢٠ يف -أي املؤيد-نزل السلطان : "قال املقريزي عنه: ة الكتب جبامع املؤيد خزان-هـ

  ...".هـ إىل هذه العمارة٨١٩
  .وغري ذلك من خزانات الكتب

وقد عين السالطني واألمراء ومنشئو املدارس باختيار علمائها الذين :  العناية باختيار العلماء-٧
ين يتولون التدريس فيها وغري التدريس، فانتخبوهم من بني األفذاذ يشرفون على أمورها، وأساتذا الذ

  .ذوي الشهرة املعروفني بالعلم والفضل
وحسبنا أن نذكر على سبيل املثال جانبا من هؤالء الذين محلوا أعباء النهوض العلمي، وحافظوا على 

  :ها يدا بيضاءالتراث الديين واللغوي يف هذه احلقبة القاسية من تاريخ مصر فأسدوا إلي

)١/١٨(  

  

 ممن توىل التدريس باملدرسة الصالحية يف عصور خمتلفة وويل أمرها، مشس الدين ابن اللبان شيخ -أ
  .املرادي، وبرهان الدين بن مجاعة، وتقي الدين بن دقيق العيد وغريهم

بن عقيل مدرسا هـ الشيخ اء الدين ٧٥٠املنشأة بعد عام :  ممن توىل التدريس باملدرسة احلزومية-ب
  .للفقه
اليت أنشأها العادل وأكملها الناصر بن قالوون، القاضي :  ممن توىل التدريس باملدرسة الناصرية-جـ

  ,١زين الدين علي بن خملوف املالكي لتدريس فقه املالكية
حيث إن العلماء قد وجدوا كل ضرب من ضروب التشجيع على املضي قدما يف :  تشجيع املؤلفني-٨

ية العلمية ففتحت هلم املدارس وأجريت هلم املرتبات، وأغدقت عليهم النعم الوفرية إىل غري ذلك، الناح
  .وبذلك قد وجدوا ما يشجعهم على املضي يف التأليف والتدوين والتصنيف

التنافس هنا ليس املراد منه تنافسهم يف سبيل العلم ويف سبيل التأليف ومبارام :  تنافس العلماء-٩



رات واحملاضرات وما إليها مما يكون ذا أثر كبري وبديع يف احلركة العلمية، إمنا التنافس هو يف باملناظ
سبيل بلوغ املراكز العالية اليت خصصت هلم يف القضاء وفروعه، ويف مشيخة اإلسالم ويف مشيخة 

ون إليها مبصاحبة سواء أكان اإلغراء بالرواتب املادية أم املرتلة األدبية اليت يصل، املساجد واخلوانق
  .السلطان

  .٢وتنافس العلماء من هذه الناحية كان من وسائل تشجيع احلركة العلمية
__________  

  .واخلطط للمقريزي،  عصر سالطني املماليك لألستاذ حممود رزق١
  . عصر سالطني املماليك لألستاذ حممود رزق، تاريخ مصر يف عهد املماليك إىل اية حكم إمساعيل٢

)١/١٩(  

  

  :نتائج نشاط احلركة العلمية
  :تنحصر هذه النتائج يف ثالثة أمور

  وفود الطالب إىل دور التعليم: أوال
ال شك أن افتتاح املدارس وتعيني العلماء فيها للتدريس والعناية باختيارهم وإجراء الرواتب على 

ليم من مصر وغريها إذ ووفد الطالب إىل دور التع... الطالب من شأنه أن جيذب إليها قلوب الطالب
  .أصبحت مصر أهم كعبة علمية إسالمية حيج إليها حمبو العلم وطالبه

  كثرة العلماء واألدباء: ثانيا
إذ زخر العصر بالعدد الوافر من علماء املذاهب األربعة واألصوليني والنحويني واللغويني واألدباء 

  .واملؤرخني وغريهم
التأليف والفتوى والتدريس والوعظ، وشغلوا مناصب القضاء وقد نشط كثري من هؤالء العلماء إىل 

  .والكتابة، وشغفوا باحملاورات واملناظرات
 يف ترمجة تاج الدين حممد املراكشي املولود يف ٨٠٣/ ٣قال صاحب الدرر الكامنة . وعن املناظرات

  ".ماإنه تناظر هو والفخري فكان من حضر ال يفهم ما يقوالنه لسرعة عبار: "القاهرة
  نشاط احلركة التأليفية: ثالثا

هذه احلركة من أهم نتائج النشاط العلمي إذ هي الثمرة اخلالدة واألثر الباقي وكانت مصر مفخرة 
  .بسببها

" النحو والصرف"وأتناول هنا بالكالم بعض العلوم املختلفة على سبيل املثال مركزا على العلوم اللغوية 



يما عداها، ومل نعن يف هذا املقام إال باملؤلفني الذين اتصلوا مبصر حيث إين بصدده، وسأمجل القول ف
  .والشام يف ذلك العصر اتصاال ما، مثل االستيطان أو الزيارة أو الوظيفة

)١/٢٠(  

  

  :املؤلفات
 تبلغ عدة -وهو أقل من ثالمثائة عام-إن مؤلفات علماء مصر يف خالل عصر املماليك : ال نبالغ إذا قلنا

بنا دليال على ما نقول أن بعضهم عرف عنه أنه وحده ألف مئات من الكتب والرسائل آالف، وحس
إن مؤلفاته أربت : إن مؤلفاته أربت على ستمائة، وكابن تيمية احلراين، فقد قيل: كالسيوطي، فقد قيل

  .على مخسمائة، وغري ذلك
فلما جاء ، ر جبوار دور التعليموبال ريب كانت هذه املؤلفات متأل دور الكتب املصرية يف العصر املذكو

هـ وأزالوا حكم سالطني املماليك بوا ذخائر البالد ونفائسها ويف مقدمتها ٩٢٣الفتح العثماين عام 
ومحلوا ما محلوا إىل عاصمة بالدهم ومجلوا ا دور كتبهم، ومل يبق يف مصر إال صبابة من . تلك املؤلفات

وكانت هذه الصبابة هي النواة إلنشاء دار الكتب املصرية تلك الكأس املليئة مبعثرة هنا وهناك، 
  .بالقاهرة يف عهد اخلديو إمساعيل

وبعد، فلنعد إىل هذه املؤلفات املصرية وعصر تأليفها وهو العصر اململوكي، وسأذكر أمثلة مقتصرة 
  :حيث املقام ال يتسع، ومن املؤلفات التارخيية

  .هـ وبه أكثر من مثامنائة ترمجة٦٨١ام  وفيات األعيان البن خلكان املتوىف ع-١
تأليف كمال الدين جعفر بن ثعلب األدفوي املتوىف عام ،  الطالع السعيد اجلامع ألمساء جنباء الصعيد-٢

  . ترمجة ألعالم الصعيد من معاصري املؤلف٥٩٠هـ وهو معجم حافل به أكثر من ٧٤٨
  .هـ٧٤٩بد القادر حممد بن مكتوم املتوىف عام مؤلفه تاج الدين أبو حممد أمحد بن ع،  تاريخ النحاة-٣
  .هـ وهو يف حنو مخسني جملدا٧٦٤ الوايف بالوفيات، وهو لصالح الدين الصفدي املتوىف عام -٤
 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر العسقالين، وهو أربعة أجزاء حتتوي على أكثر من -٥

  . حسب احلروف، وغري ذلكألف ترمجة ألعالم هذه املائة مرتبة

)١/٢١(  

  

  :تاريخ اخلطط واآلثار
  :وهي املؤلفات اليت حتدثت عن البالد واملدن واملواضع، ومن مؤلفات



مؤلفها حميي الدين عبد الظاهر املتوىف عام :  الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القاهرة-١
  .هـ٦٩٢

  .هـ٨٢١هاب الدين القلقشندي املتوىف عام مؤلفه ش:  اية األرب يف معرفة كالم العرب-٢
هـ وهو أربعة ٨٤٥مؤلفه تقي الدين املقريزي املتوىف عام :  املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار-٣

  .أجزاء
  :املؤلفات الدينية

قد سرت الرتعة الدينية والروح اإلسالمية يف أرجاء البالد واعتىن العلماء بالتأليف، ومن ذلك على 
  :ملثالسبيل ا

  .هـ٦٧٦مؤلفه حميي الدين النووي املتوىف عام :  الروضة-١
  .هـ٨٠٥مؤلفه رام بن عبد اهللا بن عبد العزيز املتوىف عام :  الشامل-٢
هـ، وهو سبعة جملدات وغري ذلك ٧٢٨لتقي الدين بن تيمية احلراين املتوىف عام ،  الفتاوى املصرية-٣

  .من الكتب الكثرية
  :ميتفسري القرآن الكر

  .هـ٦٩٧مؤلفه عبد العزيز أمحد بن سعد الديريين املتوىف عام :  تفسري القرآن الكرمي-١
. هـ٧٤٥املتوىف عام ، ألثري الدين بن حيان شيخ املرادي،  إحتاف األريب مبا يف القرآن من الغريب-٢

  .وغري ذلك من الكتب
  :القراءات

  .هـ٧٤٩ملتوىف عام مؤلفه احلسن بن أم قاسم املرادي ا:  شرح الشاطبية-١
. هـ٨٣٣وهي منظومة يف علم التجويد من وضع مشس الدين اجلزري املتوىف عام :  املقدمة اجلزرية-٢

  .١وغري ذلك
__________  

   راجع عصر سالطني املماليك لألستاذ حممود١

)١/٢٢(  

  

  :مؤلفات عربية
س علماء العربية جبميع فنوا، بنفس الروح اليت أثارت اجلد يف نفوس علماء الدين، ثار اجلد يف نفو

ونبغ فيها علماء أجالء منهم من يعترب إماما يف فنه وقدوة يف مادته، والعربية كانت وال تزال وستبقى، 
ومن مث مل ، أهم األدوات لفهم الدين وتوضيح مسائله، بينهما من الوشائج ما ال تستطيع األيام فصله



اليت مسا إليها علماء الدين، لذلك مل يكن غريبا أن حيرص العلماء تكن لعلماء اللغة تلك املنازل املرموقة 
  .على أن ينبغوا أوال يف علوم الشريعة، مث يفيئوا إىل اللغة وفنوا فيتعهدوها بالعناية

على أن هناك بعضا من العلماء غلب عليه االشتغال باللغة وفنوا، لرغبة فيها وولوع فأجاد وأفاد، 
  .ه ودونه من مسائلها سجال خالداوسجل لنفسه مبا ألف

  :كتب النحو والصرف
ولعل النحو والصرف يف مقدمة فنون العربية اليت حظيت من العناية بنصيب أوفر، فقد وضعت فيهما 

  .أسفار قيمة، وعرف ما رجال أفذاذ
ذلت يف وحنن ال ننكر أن حنويي هذا العصر، مل يأتوا جبديد ممتع وال مببتكر رائع، وقصارى جهودهم ب

توضيح مسائل النحو وتوجيه قواعده، واالستدالل هلا مع عرض اآلراء املتناقضة أحيانا، واملوازنة بينها 
  .وترجيح أحدها أحيانا أخرى

وحنا بعضهم إىل وضع املتون مث إىل شرحها مث إىل شرح هذا الشرح أو اختصاره، وذلك على منط مما 
 التحشية على املؤلفات، واالستدراك عليها وحنوه، حىت كان يفعل علماء الدين بكتب الفقه، وزادت
  .النحو والصرف: نتج من ذلك كله نتاج وفري يف هاتني املادتني

غري أننا ال نرى مناصا من التنويه بأن بعضهم كانت له يف حبوثه شخصية وقوة تشعرنا بأنه كان حسن 
  .وازنة، جديد التوجيه والتعليلالذوق ملادته عميق الفهم، كامل اإلملام، دقيق املالحظة وامل

)١/٢٣(  

  

ما زلنا وحنن : "ذلك العالمة الذي قال فيه ابن خلدون. ابن هشام املصري: وأفضل األمثلة لذلك
  ".باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية يقال له ابن هشام أحنى من سيبويه

ى رأسها مجال الدين بن مالك األندلسي ونشري يف هذا املقام إىل جالية علماء األندلس باملشرق وعل
الذي وفد إىل بالد الشام يف عهد امللك الظاهر بيربس، وتتلمذ له كثريون من أبنائها، وانتشرت بينهم 

  .كتبه ومنظوماته، كاأللفية والتسهيل وكالمها يف مقدمة الكتب اليت اختذت حمورا للتأليف
تلمذ لبعض رجاهلا وتتلمذ له بعض رجاهلا كابن أم فقد وفد على مصر وت، وكذلك أبو حيان األندلسي

  .قاسم املرادي، وأفادوا منه كما أفاد منهم
  :وإليك بعضا من املؤلفات والرسائل يف هذين الفنني على سبيل املثال

 بيتا خلص منها ألفيته وسبك ٢٧٥٠ األلفية والتسهيل والكافية الشافية وهي أرجوزة يف أكثر من -١
  .م٦٧٢ختوم، والمية األفعال البن مالك املتوىف عم املنظوم وفك امل

 شرح التسهيل، وشرح األلفية، واجلىن الداين يف حروف املعاين، ورسالة يف اجلمل اليت ال تكون هلا -٢



حمل من اإلعراب، وشرح باب وقف محزة وهشام على اهلمزة من الشاطبية، وشرح املقصد اجلليل يف 
شرح عمدة املفيد وعدة ايد يف التجويد، وشرح االستعاذة والبسملة، شرح علم اخلليل، واملفيد وهو 

  .هـ٧٤٩لبدر الدين وهو ابن أم قاسم حسن بن قاسم املرادي املتوىف عام 
 مغين اللبيب عن كتب األعاريب، وقطر الندى وبل الصدى، وشذور الذهب، وأوضح املسالك -٣

ان، واإلعراب عن قواعد اإلعراب، البن هشام املصري واجلامع الصغري، والروضة األدبية، وموقد األذه
  .هـ٧٦١املتوىف عام 

  .هـ٧٦٩ املساعد يف شرح التسهيل، وشرح األلفية، لبهاء الدين بن عقيل املتوىف عام -٤

)١/٢٤(  

  

  .هـ٧٧٧ شرح األلفية ومل يكمله، وشرح التسهيل، جلمال الدين عبد الرحيم األسنوي املتوىف عام -٥
لشمس الدين بن الصائع حممد بن عبد الرمحن بن علي الزمردي املتوىف عام ، لفية شرح األ-٦

  .هـ٧٧٧
 شرح األلفية وشرح التسهيل، لناظر اجليش حمب الدين حمب حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد -٧

  .هـ٧٧٨الدائم احلليب املتوىف عام 
  .هـ٧٨٦ شرح ألفية ابن مالك، ألكمل الدين البابريت املتوىف عام -٨
  .هـ٨٢٧ حاشية على مغين اللبيب، لبدر الدين الدماميين املتوىف باهلند عام -٩

 األلغاز النحوية، والتصريح مبضمون التوضيح، وشرح اآلجرومية، وإعراب األلفية، خلالد -١٠
  .هـ٩٠٥األزهري اجلرجاوي املتوىف عام 

و، والفريدة يف النحو والصرف واخلط  البهجة املرضية يف شرح األلفية، األشباه والنظائر يف النح-١١
جلالل الدين ... والنكت على األلفية واالقتراح يف أصول النحو، ومهع اهلوامع، وشرح شواهد املغين

  .١هـ٩١١السيوطي املتوىف عام 
  :علم العروض

  :فعلى سبيل املثال
  .هـ٦٧٢ كتاب يف العروض البن مالك النحوي األندلسي املتوىف عام -١
  .هـ٧٤٩قصد اجلليل يف شرح علم اخلليل، البن أم قاسم املرادي املتوىف عام  شرح امل-٢
  .٢هـ٧٢٨ كتاب القوايف، وجواهر البحور يف العروض، لبدر الدين الدماميين املتوىف عام -٣

__________  



  . عصر سالطني املماليك لألستاذ حممود رزق١
  . نفس املرجع٢

)١/٢٥(  

  

  :علوم البالغة
غة فاملعروف أا نضجت قبل هذا العصر نضوجا حممودا، فقد هذب عبد القاهر اجلرجاين أما علوم البال

أسرار البالغة يف قالبها األخري : هـ مسائلها ووجه أنواعها ورتب قواعدها يف كتابيه٤٧١املتوىف عام 
 وعلى يف كتابه مفتاح العلوم، وجاء العصر اململوكي فاشتغل علماؤه بالشرح والتفصيل أو االختصار

هـ فوضع تلخيص املفتاح من ٧٣٩رأسهم جالل الدين القزويين وهو حممد بن عبد الرمحن املتوىف عام 
  :كتاب السكاكي، وسأذكر بعض املؤلفات على سبيل املثال

  .هـ٧٤٨ املسترجل يف الكىن، واملقتىن يف سرد الكىن، لشمس الدين الذهيب املتوىف عام -١
  .هـ٨٥٢ري، لشهاب الدين بن حجر العسقالين املتوىف عام  خمتصر أساس البالغة للزخمش-٢
 اإلفصاح، وهو نكت على التلخيص يف البالغة، وعقود اجلمان يف املعاين والبيان، وشرح أبيات -٣

  .١هـ٩١١تلخيص املفتاح، جلالل الدين السيوطي املتوىف عام 
  :الكتب اجلامعة

  .هـ٧١١ور األفريقي املتوىف عام املعجم اللغوي املشهور، البن منظ.  لسان العرب-١
  .هـ٧٧١لتاج الدين السبكي املتوىف عام : وهو يف تراجم أعالم الشافعية:  طبقات الشافعية-٢
  .٢هـ٩٣٠البن إياس املتوىف عام ،  تاريخ ابن إياس، وهو املعروف ببدائع الزهور يف وقائع الدهور-٣

__________  
  .زق عصر سالطني املماليك لألستاذ حممود ر١
  . نفس املرجع٢

)١/٢٦(  

  

  :الفصل الثاين
  :مصر

وبعد اخلالصة املوجزة عن العصر اململوكي تناولت فيها نظم حكمه وأحواله االجتماعية واالقتصادية 
ال ... والثقافية والعلمية، حيث العصر الذي عاش يف كنفه ابن أم قاسم املرادي وتأثر به يف كل أحواله



قاهرا واستظل بسمائها، وافترش أرضها وشرب من ماء نيلها، لذلك يفوتنا، أنه عاش يف مصر و
  :سأسرد نبذة موجزة عن مصر وجوها وأحواهلا فنقول

مصر بنت النيل، الطيبة تربتها، الصافية مساؤها، املعتدل جوها، الرضية حياا، السمح أهلها، الرحب 
لعها، ورافقت الزمن منذ نشأته، وعربت جناا، مرت ا العصور تتواىل دوا، صاحبت الشمس منذ مط

ا األحداث حريى دوا، مع كثرة غريها وصروفها، ولكن مصر كانت هادئة بإمياا مطمئنة بيقينها، 
لذلك مل تكن تألو أن ختلع على هذه األحداث والغري والصروف أثوابا من اهلزء، وأردية من السخرية أن 

 جانبها، وأن البقاء من نصيبها، أما ما دوا من عوادي الزمن وحمن آمنت أن العاقبة هلا، وأن اخللود يف
األيام، فإا أمامها أشبه ببساط منشور يستعني به اهلراجون واملتبذلون فيفكهون الناس حينا ببعض 

قصصهم، فإذا ما انقضت آونتهم وانتهت فترم، طووا بساط اللهو، فينشر غريهم بساطا آخر جديدا، 
ك، بني هذه األمواج الصاخبة يف حبر الزمان، وبني هذه العواصف املتالحقة يف جو الليايل، وهكذا دوالي

شهدت مصر ألوانا شىت من قصص احلياة ومثلها، آنا تسمو إىل ما هي له أهل من السمو فتقبض بيدها 
 اخلطوب، فتنثين على صوجلاا، فيأمتر الناس بأمرها، وينتهون بنهيها، وآنا ددها األحداث، وتتعاورها

بامسة أمام العاصفة، فتهزم شدا مبا وهب هلا من لني، وتقهر قسوا مبا منحته من لطف، وهي هي مصر 
  .الباقية الوادعة

وإذا كانت مصر هكذا كالطود الشامخ، فهي جديرة بأن خترج أفذاذا وأشباال يف اللغة وغريها مثل ابن 
  . قوم من قوا وتأثروا جبوها وحوادثها ومناخهاأم قاسم املرادي وغريه، فهؤالء استمدوا

)١/٢٩(  

  

  .فكان أدعى أن حيفزهم إىل العمل اجلاد من أجل إعالء اللغة العربية الغنية بألفاظها وأساليبها ومعانيها
  :النحو والنحاة يف عصر املماليك

ها املماليك الذين ولوا أمرمها إن مصر والشام يف هذه اآلونة كانتا مستقلتني ختفق عليهما راية واحدة محل
  .هـ واختذوا القاهرة قاعدة ملكهم٦٤٨بعد األيبوبيني سنة 

وكان املماليك لشعورهم بنقص أحسام، وألم دخالء حياولون استكمال مهابتهم بغرس ما يثمر النفع 
غة العربية؛ للبالد، مث كان حادث بغداد موجبا إليهم جسامة العبء امللقى على كاهلهم، فناصروا الل

ألا لغة الدين والشعب، ومل حتل جنسيتهم التركية واجلركسية دون اعتمادها لسان الدولة الرمسي، 
مث متكن املماليك من القبض . وحتبيب علمائها لنشرها ورفع لوائها، ليستعيدوا جمد العراق يف بالدهم

األندلس يف سبيل الزوال، وأن على زمام املقاليد يف مصر والشام، والعراق حينئذ يف االحتضار و
وأن العلماء قد ، علماؤمها مل يلفوا أمامهم موطنا يعيشون فيه وجيدون مبتغاهم من اهلدوء ونشر العلوم



وقد ذهب جل الكتب : "يقول السيوطي وهو من علماء هذا العهد. رأوا إقفار البالد من الكتب العربية
الكتب املوجودة اآلن يف اللغة من تصانيف املتقدمني يف الفنت الكائنة من التتار وغريهم حبيث إن 

  ".واملتأخرين ال جتيء محل مجل واحد
 دليل على إحساسهم بالنقص واخلسارة، -أيا ما كان-ورمبا كان يف هذا الكالم شيء من الغلو إال أنه 

شارقة وواجب الدين يف أعناقهم يقضي عليهم بإحياء ما درس من علوم لغة الدين، وبينهم بعض امل
الذين فروا من وجه املغول، واجلم الغفري من املغاربة واألندلسيني الذين وردوا القطرين من عهد بعيد، 

  .فهبت حركة طيبة يف علومها، ويف مقدمتها النحو
إن عماد هذه احلركة اليت كان فيها إمساك للحوباء إمنا هي جالية األندلس : ومن اإلنصاف أن نقول

   مالك األندلسي اليت كثرت الشروحواملغرب، فألفية ابن

)١/٣٠(  

  

عليها، وطاف املؤلفون يف القطرين حوهلا، هي اليت توزعت دراستها على مراحل التعليم باعتبار 
  .شروحها سهولة وصعوبة واختصارا واتساعا، وكذا الكافية الشافية

وحلب، وقد كانت ففي هذا العصر فاضت دراسة النحو يف أغلب القطرين وخباصة القاهرة ودمشق 
الدراسة أول أمرها أشبه بعالج املريض الذي مل يبق فيه إال الذماء، ولكن الترغيب والتقدير قد أكسبها 

. استعادة ما فقد من االزدهار، فظهر جهابذة حفظوا وجود هذا العلم بعد نكبيت املشرق واملغرب
  .ونشطت حركة التأليف لتزايد اإلقبال عليها

شاط أن توخى أغلب املؤلفني يف مؤلفام التدرج والتنويع فيها، الختالف قدر ومن مظاهر هذا الن
الطالبني من مبتدئ وشاد ومنته، فجمعوا فيها بني وجيز ووسيط وبسيط، حبا يف تعميم النفع كما صنع 

  .ابن مالك وابن أم قاسم وابن هشام والسيوطي
  .اه جديدفالتأليف على عمومه يف خالل هذا العهد قد طرأ عليه اجت

ففي هذا العهد طفق املؤلفون ينشئون املتون مع استيعاا ملا يف املطوالت، ويعملون على إجيازها ما 
وسعت قدرم، ومن هنا مست احلاجة إىل الشروح ورمبا جللت باحلواشي، وأقرب األمثلة هلذا شروح 

  .وبعض احلواشي.. ألفية ابن مالك وكافية ابن احلاجب
ليت كانت غزيرة املادة العلمية من اجلهة النحوية مل يعبها إال ما شاا من الشروح وهذه املؤلفات ا

واحلواشي من كثرة بيان اللهجات العربية لكثري من الكلمات مما ميت إىل فقد اللغة بسبب وثيق، ومن 
القاعدة التعليل والتوجيه لتضارب اآلراء النحوية مما ال يعود بطائل على النحو، ومن حماولتهم أخذ 

  .النحوية من مادة الكتاب املعلق عليه وكثريا ما يكون يف العبارة قصور يف الداللة



لكن هذه اهلنات مل تذهب مبحاسن هذه املصنفات، وجلها ال يزال إىل يومنا عتاد طالب النحو ومطمح 
  .كتب النحوأنظارهم، ويظهر أن احلامل هلم على اإلكثار من املتون حبهم يف سرعة تاليف ما ضاع من 

واملتون كفيلة جبمع ما كثر من القواعد يف موجز الكالم، فلكي يسهلوا على الراغبني مجع شتات هذا 
  .الفن يف قبضة اليد صنفوها كعالج بدا هلم

)١/٣١(  

  

فلم يكن بعد هذا بد من شروح تكشف قناع هذه املخدرات املكنونة، وبالتايل قد تقتضي الشروح 
  . فكانت بعض احلواشيتفصيال ملا أمجل فيها

كل ذلك ... فما أجدر عهد املماليك بتسميته عهد املتون والشروح، وقلما ترى حاشية ملؤلف منهم
واألقطار اإلسالمية األخرى منصرفة عن هذا العلم وغريه، ترزح حتت نري الظلم من ملوك ال حتنو على 

  .اللغة وعلومها وال تربطها ا أسباب
ريخ النحويني هلذا العهد ال تكاد تقع عيناه عليهم إال متواطنني بالقطرين إما فإن املطالع لصفحات تا

  .نازحني إليهما أو مولودين ما
فمما ال مرية فيه أنه لوال القطران يف هذا األمد النقطعت الصلة بني النحو قدميه وحديثه ولكان له نظام 

  .١آخر
  :املعاصرون للمرادي املعروف بابن أم قاسم

...  املرادي املعروف بابن أم قاسم يعيش يف عصر املماليك، الذي اشتهر بعهد املتون والشروحملا كان
رأيت أن أذكر نبذة موجزة عن بعض هؤالء النحاة الذين عاصروا ابن أم قاسم، سواء أكانوا من مواليد 

  .مصر أم من النازحني إليها، مراعيا يف ذلك الترتيب الزمين يف وفيام
ين مل أعثر على ما يدل على أنه جيتمع ؤالء ويناظرهم، والرابط بينهم هو العصر، وأن مع العلم أن

  .بعضهم كان قد تلقى عن شيخه أيب حيان
  : برهان الدين السفاقسي-١

هو إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم القبسي املالكي العالمة برهان الدين أبو إسحاق : نسبه
  .حب إعراب القرآنالسفاقسي النحوي، صا

  . سبع وسبعني وستمائة من اهلجرة٦٧٧ولد يف حدود سنة : قال ابن حجر يف الدرر الكامنة: مولده
__________  

  ".املزهر السيوطي" نشأة النحو بتصرف ١

)١/٣٢(  



  

تنقل يف أماكن خمتلفة، وجلس يف حلقة العلماء حىت تفقه يف كل باب طرقه فسمع ببجاية من : من حياته
ها ناصر الدين، مث قصد بيت اهللا احلرام فحج، وقدم القاهرة، وأخذ على الشيخ أيب حيان ومأل شيخ

جعبته من علمه، مث توجه إىل دمشق فسمع من املزي وزينب بنت الكمال وخلق كثري، وكان لتجويله 
عربية واشتهر يف البلدان وتنقله فيها ومساعه العلم من أهلها وعلمائها أثر طيب يف نفسه، إذ برع يف ال

  .وعال قدره
كان فاضال حمبا للناس متوددا إليهم منفقا مما منحه اهللا من اخلري، يرضى بكل تعب يلقاه من أجل : صفاته

  .العلم واملعرفة
  .هـ اثنتني وأربعني وسبعمائة من اهلجرة٧٤٢مات يف ثامن عشر ذي القعدة سنة : وفاته

  : ابن املرحل-٢
 العزيز بن يوسف بن أيب العز عزيز بن نعمة بن ذوالة احلراين األصل، هو عبد اللطيف بن عبد: نسبه

  .الشافعي املعروف بابن املرحل العالمة شهاب الدين النحوي يكىن أبا الفرج بن عز الدين
مسع من ابن احلبويب وعلي البكري وشهاب احملسين وغريهم، وقرأ بنفسه وخرج له تقي الدين : من حياته

كان : حديثه، وتصدر اجلامع احلاكمي، وانتفع به الناس، وقال األسنوي يف الطبقاتبن رافع جزءا من 
أبوه يبيع الرحال للجمال، فذلك مسي بابن املرحل وكان فاضال يف النحو واللغة واملعاين والبيان 

ها والقراءات، وكان تاجرا يف الكتب، اعتىن بالعربية وخصوصا ألفية ابن مالك، فكان فيها ماهرا، وقرأ
  .فأخذها مجاعة حبلب والقاهرة منه، وكان شديد التثبيت يف النقل

وقد أخذ عنه الشيخ مجال الدين بن هاشم، وهو الذي نوه به وعرف بقدره، وكان يطريه ويفضله على 
كان االسم يف زمانه أليب حيان واالنتفاع بابن املرحل، وأخذ عنه الشيخ مشس : أيب حيان وغريه، ويقول

  :صائغ، ورثاه ملا مات بقصيدة على قافية الباء املوحدة أوهلاالدين بن ال
  فقل يف مصيب عز فيه مصاب... مسا الفضالء وانقض بعد شهاب 

)١/٣٣(  

  

وذكر الشيخ مشس الدين بن الصائغ، أن الشيخ عبد اهللا املنويف الزاهد املشهور، بات عنده ليلة دفنه، 
  .وقرأ عليه ختمة

 أربع وأربعني وسبعمائة من اهلجرة، وقد جاوز ٧٤٤لقاهرة يف احملرم سنة مات ابن املرحل با: وفاته
  ,١األربعني

  : ابن التركماين-٣



هو أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان املارديين األصل املعروف بابن التركماين : نسبه
  .احلنفي القاضي تاج الدين

لقاهرة ليلة السبت اخلامس والعشرين من ذي احلجة ولد با، قال ابن حجر يف الدرر الكامنة: مولده
  . إحدى ومثانني وستمائة من اهلجرة٦٨١

تقلب بني يدي العلماء، وجلس يف حلقام، وويل مناصب هامة يف الدولة واشتغل بأنواع : من حياته
طق العلم ودرس وأفىت وناب يف احلكم، وصنف يف الفقه واألصلني واحلديث والعربية والعروض واملن

واهليئة، ومسع من الشيخ الدمياطي وابن الصواف واحلجار، وحدث ومسع منه الكثري وجلس يف حلقات 
  .درسه

  :مصنفاته
  . تعليقه على احملصل لإلمام فخر الدين الرازي-١
  . وشرح املنتخب للباجي-٢
  . وثالثة تعاليق على اخلالصة يف الفقه-٣
  . وشرح اجلامع الكبري يف الفقه-٤
  .هلداية وشرح ا-٥
  . ومصنفات يف الفرائض-٦
  . وتعليقه على مقدمة ابن احلاجب يف النحو-٧
  . وشرح املقرب البن عصفور-٨
  . وشرح عروض ابن احلاجب-٩

  . وكتاب أحكام الرمي والسبق واحمللل-١٠
  . وكتاب األحباث اجللية على مسألة ابن تيمية-١١
  . وشرح الشمسية يف املنطق-١٢
  .ذكر ذلك املقريزي يف املقفى يف ترمجته.  اهليئة للخريف وشرح التبصرة يف-١٣

  .٢ أربع وأربعني وسبعمائة من اهلجرة٧٤٤مات ابن التركماين يف أوائل مجادى األوىل سنة : وفاته
__________  

  ,٢٣٨ ص٥طبقات الشافعية ج، ٢ ص٣ الدرر الكامنة ج١
  .٢١ ص١الدرر ج، ١٤٥ بغية الوعاة للسيوطي ص٢

)١/٣٤(  

  



  :وام الدين الكرماين ق-٤
هو مسعود بن حممد بن حممد بن سهل قوام الدين أبو حممد بن برهان الدين بن شرف الدين : نسبه

  .الكرماين احلنفي الصويف
  . أربع وستني وستمائة من اهلجرة٦٦٤ولد سنة : قال ابن حجر يف الدرر الكامنة: مولده

ا على العيش، وجلس يف حلقات علماء هذه البالد تقلب وتنقل يف البلدان طلبا للرزق وعون: من حياته
  .واستفاد منهم وأفاد الناس، وشغلهم بعلمه وعربيته

واشتغل يف تلك البالد ومهر يف الفقه واألصول والعربية، وكان نظارا حباثا، وقدم : قال يف الدرر الكامنة
  .دمشق فظهرت فضائله، مث قدم القاهرة وشغل الناس بالعلم

  . األصول والفقه والعربية والنظم، فصيح العبارة، وأخذ عنه الربزايل وابن رافعوكان باهرا يف
  ,١ مثان وأربعني وسبعمائة من اهلجرة٧٤٨مات يف منتصف شوال سنة : وفاته

  : أمحد بن مكتوم النحوي-٥
ن أبو هو أمحد بن عبد القادر بن أمحد مكتوم بن أمحد بن حممد بن سليم بن حممد القيسي تاج الدي: نسبه

  .حممد احلنفي النحوي
  . اثنتني ومثانني وستمائة٦٨٢ولد يف آخر ذي احلجة سنة : قال يف الدرر الكامنة: مولده

كان حنويا بارعا، أخذ النحو عن البهاء بن النحاس، والزم أبا حيان دهرا طويال، وأخذ عن : من حياته
 احلكم، وكان مسع من الدمياطي اتفاقا السروجي وغريه، وتقدم يف الفقه والنحو واللغة، ودرس وناب يف

  .قبل أن يطلب، مث أقبل على مساع احلديث ونسخ األجزاء فأكثر عن أصحاب النجيب وابن عالق
__________  

  .١١٦ ص٥والدرر ج، ٣٩١ بغية الوعاة للسيوطي ص١

)١/٣٥(  

  

  :وقال يف ذلك
  كربت أناس هم إىل العيب أقرب... وعاب مساعي للحديث بعيد ما 

  يروح ويغدو سامعا يتطلب... قالوا إمام يف علوم كثرية و
  .والرواية عنه عزيزة، وقد مسع منه ابن رافع وذكره يف معجمه

  :مصنفاته منها
  . اجلمع بني العباب واحملكم يف اللغة-١
 وله كتاب اجلمع املتناه يف أخبار اللغويني والنحاه، عشرة جملدات، وكأنه مات عنها مسودة -٢



  . عنه شذر مذرفتفرقت
  . شرح اهلدياة يف الفقه-٣
  . شرح كافية ابن احلاجب-٤
  . شرح شافية ابن احلاجب-٥
  . شرح الفصيح-٦
  . الدر اللقيط من البحر احمليط، جملدان قصره على مباحث أيب حيان مع ابن عطية والزخمشري-٧
وقفت عليها خبطه : ل السيوطي قا-خبطه يف احملمودية- التذكرة ثالثة جملدات، مساها بقيد األوابد -٨

  .من احملمودية أعادنا اهللا إىل االنتفاع منها كما كنا قريبا مبحمد وآله
 تسع وأربعني وسبعمائة من ٧٤٩تويف الشيخ تاج الدين يف الطاعون العام يف رمضان سنة : وفاته

  ,١اهلجرة
  : مشس الدين األصبهاين-٦

  .مد بن أيب بكر بن علي مشس الدين أبو الثناء األصبهاينهو حممود بن عبد الرمحن بن أمحد بن حم: نسبه
  . أربع وتسعني وستمائة٦٩٤ولد يف شعبان : قال السيوطي: مولده

اشتغل ببالده ومهر ومتيز وتقدم يف الفنون، وجتول يف البلدان، واستمع من علمائها وجلس : من حياته
تقى ابن تيمية فبالغ يف تعظيمه، والزم اجلامع يف حلقام، مث قدم دمشق فبهرت فضائله، ومسع كالمه ال

  األموي ليال وارا مكبا على التالوة، وشغل الطلبة ودرس بعد ابن الزملكاين بالرواحية، مث قدم القاهرة
__________  

  .١٨٩ ص١الدرر الكامنة ج، ٧٠ ص١طبقات القراء ج، ١٤٠ص،  بغية الوعاة للسيوطي١

)١/٣٦(  

  

  . قدره وسطع جنمه وبىن له قوصون اخلانقاه بالقرافة ورتبه شيخا اواشتهر بني الناس وعال
  .كان بارعا يف العقليات صحيح االعتقاد: قال األسنوي

كان قوي اإلميان صاحلا حمبا ألهل الصالح طارحا للتكليف، وكان ميتنع كثريا من األكل لئال : صفاته
  .الزمانحيتاج إىل الشرب فيحتاج إىل دخول اخلالء فيضيع عليه 

  :تصانيفه منها
  . صنف تفسريا كبريا-١
  . شرح كافية ابن احلاجب-٢
  . شرح خمتصر أصول ابن احلاجب-٣



  . شرح منهاج البيضاوي وطوالعه-٤
  . شرح بدائع ابن الساعايت-٥
  . شرح الساوية يف العروض، وغري ذلك-٦

  ,١عام تسع وأربعني وسبعمائة بالطاعون ال٧٤٩مات يف ذي القعدة سنة : وفاته
  : ابن الوردي املصري-٧

هو عمر بن مظفر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس اإلمام زين الدين بن الوردي املصري احلليب : نسبه
  .الشافعي

كان إماما بارعا يف النحو عاملا فيه، تنقل بني يدي كثري من العلماء، وأخذ عنهم، فقرأ على : من حياته
فقه والنحو واألدب مفننا يف العلم، ونظمه يف الذروة العليا والطبقة الشرف البارزي وغريه، وبرع يف ال

وكان قد نشأ حبلب وتفقه ا ففاق األقران، وكان ينوب يف احلكم يف كثري من معامالت ، القصوى
حلب وويل القضاء وكان فاضال حىت اشتهر بفضائله بني الناس، والرواية عنده عزيزة، وقد حتدث عنه 

  .روى لنا عنه أعىن عن أيب اليسر مجاعة باإلجازة: لصايغ الدمشقي، قال السيوطيأبو اليسر بن ا
  :تصانيفه منها

  . البهجة يف نظم احلاوي الصغري-١
  . شرح ألفية ابن مالك-٢
  . ضوء الدرة على ألفية ابن معطي-٣
   اللباب يف علم اإلعراب-٤

__________  
  .٩٥ ص٥الدرر ج، ٤١ ص٥طبقات الشافعية ج، ٣٨٨ بغية الوعاة للسيوطي ص١

)١/٣٧(  

  

  .قصيدة شرحها
  . خمتصر امللحة نظمها-٥
  . تذكرة الغريب يف النحو نظمها وشرحها-٦
  . املسائل امللقبة يف الفرائض-٧
  . منطق الطري يف التصوف-٨
  . أرجوزة يف تعبري املنام-٩

ومن نظم ابن ، العام أرجوزة يف خواص األحجار واجلواهر، وغري ذلك، وله مقامة يف الطاعون -١٠



  :الوردي
  دنياك واقصد من جواد كرمي... ال تقصد القاضي إذا ما أدبرت 
  يفيت بأن الفلس مال عظيم... كيف يرجى الرزق من عند من 

 تسع ٧٤٩واتفق أنه مات بآخرة يف السابع والعشرين من ذي احلجة سنة : قال السيوطي: وفاته
  ,١وأربعني وسبعمائة

  :ن الصائغ أبو عبد اهللا ب-٨
  .هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن لب أيب عبد اهللا حمب الدين بن الصائغ األموي املري: نسبه

، قرأ النحو يف القاهرة إىل أن ذاع صيته وعال قدره وازدهر جنمه: قال يف تاريخ غرناطة: من حياته
 يدي العلماء واستمع إليهم، أبو عبد اهللا النحوي، وتنقل بني: حىت صار يقال له، وأصبح النحو قرينا له

وكان قرأ على أيب احلسن بن أيب العيش واخلطيب بن الفنجاطي، والزم أبا حيان وجلس يف حلقات 
: وقال ابن حجر يف الدرر الكامنة، درسه واستفاد منه وانتفع مبا معه، وتعلم الضرب بالعود فنبغ فيه

  .ا وسيطاكان ماهرا يف العربية واللغة قيما بالعروض ينظم نظم
  .كان سهال دمث األخالق شغوفا مبحبة الناس ووالئه هلم حمبا للطلب دءوبا: أخالقه

  .٢هـ تسع وأربعني وسبعمائة من اهلجرة٧٤٩مات أبو عبد اهللا بالطاعون العام سنة : وفاته
__________  

  ,٢٧٢ ص٣الدرر الكامنة ج، ٣٦٥ بغية الوعاة للسيوطي ص١
  .١٠٥ ص٤والدرر ج، ١٨٥ ص٢طبقات القراء ج، ٦٠ بغية الوعاة للسيوطي ص٢

)١/٣٨(  

  

  : شهاب الدين السمني النحوي-٩
هو أمحد بن يسوف بن عبد الدائم بن حممد احلليب شهاب الدين املقرئ نزيل القاهرة املعروف : نسبه

  .بالسمني
ىل تدريسه، برز فيه وظهر، وأخذ مكانه يف علم القراءات، وتو، كان عاملا من علماء النحو: من حياته

  .وارتقى مناصب عالية، وجلس يف حلقات احلديث بني يدي علمائه
تعاىن النحو فمهر فيه، والزم أبا حيان إىل أن فاق أقرانه، وأخذ القراءات عن : قال يف الدرر الكامنة

التقي الصائغ ومهر فيها، ومسع احلديث من يونس الدبوسي، وويل تدريس القراءات جبامع ابن طولون 
كان فقيها : عادة بالشافعي، ونظر األوقاف، وناب يف احلكم، وقال األسنوي يف طبقات الشافعيةواإل

  .بارعا يف النحو والقراءات ويتكلم يف األصول أديبا



  :مصنفاته منها
  . له تفسري القرآن-١
  . اإلعراب ألفه يف حياة شيخه أيب حيان، وناقشه فيه كثريا-٢
  . وشرح التسهيل-٣
  .ية وغري ذلك شرح الشاطب-٤

  ,١هـ ست ومخسني وسبعمائة٧٥٦مات السمني يف مجادى اآلخرة سنة : وفاته
  : ابن عقيل-١٠

هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد بن عقيل القرشي اهلامشي العقيلي اهلمداين األصل : نسبه
  .يار املصريةمث البالسي املصري قاضي القضاة اء الدين بن عقيل الشافعي، حنوي الد

 مثان وتسعني ٦٩٨ولد يوم اجلمعة تاسع احملرم سنة : قال ابن حجر والصفدي والسيوطي: مولده
:  أربع وتسعني وستمائة، وقال الشوكاين يف البدر الطالع٦٩٤ولد سنة : وستمائة، ويف شذرات الذهب

  .ولد سنة سبعمائة
__________  

  .٣٦٠ ص١والدرر ج، ١٥٢ ص١ جوطبقات القراء، ١٧٥ بغية الوعاة للسيوطي ص١

)١/٣٩(  

  

قدم إىل القاهرة وحرص على طلب علوم اللغة إىل أن مهر، والزم أبا حيان، وقرأ عليه النحو : من حياته
وقرأ النحو على أيب حيان والزمه يف ذلك اثنيت عشرة سنة حىت قال أبو : وبرع فيه، ويف الشذرات

  .يلما حتت أدمي السماء أحنى من ابن عق: حيان
وأخذ القراءات عن التقي الصائغ، والفقه عن الزين الكتاين، والزم العالء القونوي يف الفقه واألصول 

  .واخلالف والعربية واملعاين والتفسري والعروض وبه خترج وانتفع
والزم جالل الدين القزويين، ومسع من احلجار ووزيره وحسن بن عمر الكردي، والشرف بن الصابوين 

  .ريهم، ومسع احلديث من ابن الصاعد وابن الشحنة وأيب اهلدى أمحد بن حممد وغريهموالوايف وغ
وقد برع حىت صار إماما يف علوم العربية وممتازا يف الفقه واألصول والقراءات، واشتهر امسه وعال 

 فناب يف القضاء مبصر واجليزة، وعن شيخه القزويين باحلسينية وعن العز بن، وناب يف احلكم، ذكره
مجاعة بالقاهرة فسار سرية حسنة مث عزل لواقع وقع منه يف حق القاضي موفق الدين احلنبلي يف حبث 
فتعصب ضرغتمش له فويل القضاء األكرب، وعزل ابن مجاعة فلما أمسك ضرغتمش عزل وأعيد ابن 

 ويعظمونه مجاعة فكانت واليته مثانني يوما، وكان قوي النفس يتيه على أرباب الدولة، وهم خيضعون له



  .وحيترمونه
: وملا توىل جاء ابن مجاعة فهنأه مث راح هو إليه بعد ذلك وجلس بني يديه وقال: قال األسنوي يف طبقاته

  .أنا نائبك
كان قوي النفس ختضع له الدولة، وال يتردد إىل أحد وعنده حشمة بالغة وتنطع زائد يف : وقال ابن رافع

وفرق على ، يء حىت مات وعليه دين، وقد ويل القضاء مثانني يوماامللبس واملأكل، وكان ال يبقي على ش
درس . يكون أكثر من ثالثة آالف دينار، الطلبة والفقهاء يف واليته مع قصرها حنو ستني ألف درهم

بالقبطية واخلشابية واجلامع الناصري بالقلعة، والتفسري باجلامع الطولوين بعد شيخه أيب حيان، وختم به 
  .ا يف مدة ثالث وعشرين سنة، مث شرع بعد ذلك من أول القرآن فمات يف أثناء ذلكالقرآن تفسري

)١/٤٠(  

  

قرأ عليه شيخ اإلسالم سراج الدين البلقيين وتزوج بابنته فأولدها قاضي القضاة جالل : قال السيوطي
  .ن العراقيوروى عنه سبطه جالل الدين واجلمال بن ظهرية والشيخ ويل الدي، الدين وأخاه بدر الدين

كان ابن عقيل غري حممود التصرفات يف الشئون املالية، حاد اخللق، جوادا مهيبا ال يتردد إىل : صفاته
  .أحد وال خيلو يف جملسه من املترددين إليه، كرميا كثري العطاء لتالميذه يف لسانه لثغة

  :اصنف وانتفع الناس مبصنفاته وال يزالون ينتفعون حىت اليوم ومنه: مصنفاته
وقد ، شرحها شرحا متوسطا حسنا، لكنه اختصر يف النصف الثاين جدا:  شرح ألفية ابن مالك-١

  .ترجم مع األلفية إىل اللغة األملانية
  .شرحه شرحا متوسطا مساه باملساعد:  شرح التسهيل-٢
  . وشرع يف تفسري مطول وصل فيه إىل أثناء النساء-٣
  .جيز على كتاب العزيز وله آخر مل يكمله مساه بالتعليق الو-٤
  . اإلمام حممد بن إدريس-٥
  .مث خلصه يف كراس واحد،  جامع للخالف واألوهام الواقعة للنووي-٦
  ... وله رسالة على قول أنا مؤمن إن شاء اهللا تعاىل-٨

  :من شعره
  للبعد عن قوارع األيام... قسما مبا أوليت من فضلكم 

  سحائب اإلنعامبل ضاعفته ... ما غاض ماء وداده وثنائه 
 تسع ٧٦٩مات بالقاهرة ليلة األربعاء ثالث وعشرين ربيع األول سنة : قال السيوطي والشوكاين: وفاته

  ,١وستني وسبعمائة، ودفن بالقرب من اإلمام الشافعي



  : ناظر اجليش-١١
ية هو حممد بن يوسف بن أمحد بن عبد الدائم القاضي حمب الدين ناظر اجليوش بالديار املصر: نسبه

  .املصري املولد والدار، احلليب األصل
__________  

 وعصر سالطني املماليك ٣٨٦ ص١والبدر الطالع للشوكاين ج، ٢٨٤ بغية الوعاة للسيوطي ص١
  .٥٦٤ ص٢، وكتاب األعالم للزركلي ج٢١٤ ص٦، وشذرات الذهب ج١٣٦ ص٤حملمود رزق ج

)١/٤١(  

  

  .بع وتسعني وستمائة من اهلجرةهـ س٦٩٧ولد سنة : قال السيوطي وابن حجر: مولده
والزم ، اشتغل ببالده وتنقل على أيدي علمائها وجلس يف حلقات دروسهم، مث قدم القاهرة: من حياته
ومهر يف العربية ونبغ فيها وبرع، وحفظ املنهاج ، واجلالل القزويين والتاج التربيزي وغريهم، أبا حيان

ومسع احلديث من احلجار ووزيره ومجاعة . قى الصائغواأللفية وبعض التسهيل وتال بالسبع على الت
وكان له يف احلساب يد طوىل مث ويل نظر اجليش ونظر البيوت والديوان، وكان جميدا ، وحدث وأفاد

  .للقراءة
قرأ على الصائغ، وعمر زمانا ومل أعلمه أقرأ القراءات بل كان يف : قال ابن اجلزري يف طبقات القراء

 أشغال املسلمني ونفع اخللق وبرهم، قرأ عليه البقرة مجعا الفخر عثمان بن عبد وظيفته متصديا لقضاء
  .إنه مسع من لفظه مجيع القرآن بقراءة أيب عمرو غري مرة: الرمحن الضرير، وقال

كان عايل اهلمة نافذ الكلمة كثري البذل واجلود والعطاء والرفد للطلبة والرفق م، وكان من : صفاته
: أنه مع فرط كرمه وبذله اآلالف يف غاية البخل على الطعام حىت كان يقول: لسيوطيالعجائب، قال ا

  .إذا رأيت شخصا يأكل طعامي أظن أنه يضربين بسكني
  .إنه مع فرطه وكرمه يف غاية البخل على الطعام: وقال ابن حجر

  .وكان كثري الظرف والنوادر، وبلغت مرتباته يف الشهر ثالثة آالف
  .الدنيا مع الدين والصيانةوكان من حماسن 

  :مؤلفاته منها
  .واعتىن باألجوبة اجليدة عن اعتراضات أيب حيان،  شرح التسهيل إال قليال-١
  . شرح تلخيص املفتاح شرحا مفيدا-٢

  .هـ مثان وسبعني وسبعمائة٧٧٨مات ثاين عشر ذي احلجة سنة : قال السيوطي: وفاته
  .١ خيلف بعده مثلهوقد جاوز الثمانني ومل: وقال ابن اجلزري



__________  
 ٦شذرات الذهب ج، ٣٥٥٠ رقم ٢، طبقات القراء البن اجلزري ج١١٨ بغية الوعاة للسيوطي ص١

  .٢٣١ ص١حسن احملاضرة ج، ٢٥٩ص

)١/٤٢(  

  

  :الباب الثاين
  :الفصل األول

  :صاحب األلفية
أن أتكلم أوال بصورة فمن احلق " حتقيق لشرح من شروح ألفية ابن مالك"فلما كان موضوع حبثي هو 

  .موجزة عن تاريخ صاحب األلفية مث انتقل بعد ذلك إىل الكالم على األلفية نفسها وشراحها
  :صاحب األلفية

هو حممد بن عبد اهللا بن مالك العالمة مجال الدين الطائي اجلياين الشافعي النحوي األستاذ إمام : نسبه
  .زمانه يف العربية

هـ ستمائة أو إحدى وستمائة ٦٠٠ بلد باألندلس سنة -يم وتشديد الياءبفتح اجل-ولد جبيان : مولده
  .كما قال الذهيب

يف بلدته جيان، أخذ النحو والقراءات عن ثابت بن حيان، مث قدم دمشق وأخذ عن أيب احلسن : شيوخه
وأيب صادق بن ، علي بن حممد السخاوي، ومسع منه ومن أيب الفضل مكرم بن حممد بن أيب الصقر

  .صباح، وله شيخ جليل هو ابن يعيش احلليبال
روى عنه ابنه اإلمام بدر الدين، والشمس بن أيب الفتح البعلي، والبدر بن مجاعة، والعالء بن : تالميذه

  .العطار، وخلق كثري
استوطن دمشق ونزل بالعادلية الكربى وويل مشيختها الكربى اليت من شروطها القراءات : عمله

  .يته بعد أيب شامة، وأقام بالعادلية، وألف التواليف املفيدة يف فنون العربيةوالعربية، وكانت وال
كان مهه التردد على العلماء واألخذ عنهم حىت يتفنن ويتذوق العلم الذي يريد : طرف من حياته وعلمه

أن يصل إليه، وملا دخل حلب الزم حلقة ابن يعيش مث حضر عند تلميذه ابن عمرون ولزمه وكان ذهنه 
من أصح األذهان مع مالزمته العمل والنظر والكتابة والتأليف، وصار أستاذ أهل زمانه وإمام أوانه، فقد 

صرف مهته إىل إتقان لسان العرب حىت بلغ فيه الغاية، وحاز قصب السبق وأرىب على املتقدمني، وكان 
  إماما يف القراءات وعللها، وأما اللغة فكان إليه املنتهى يف اإلكثار

)١/٤٥(  



  

من نقل غريبها واالطالع على وحشيها، وأما يف النحو والتصريف فكان فيهما حبرا ال جيارى وحربا ال 
وأما أشعار العرب اليت يستشهد ا على اللغة والنحو فكانت األئمة األعالم يتحريون فيه ، يبارى

  .ه وغري ذلكويتعجبون من أين يأيت ا، وكان نظم الشعر سهال عليه رجزه وطويله وبسيط
كان ابن مالك رجال ورعا تقيا اكتسى حلة الدين املتني وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن : أخالقه

السمت ورقة القلب وكمال العقل والوقار والتؤدة، كثري العبادة، وانفرد عن املغاربة بشيئني، بالكرم 
  .ومذهب اإلمام الشافعي

ه شيخا مشهورا يعتمد عليه ويرجع يف حل املشكالت إليه حبثت عن شيوخه فلم أجد ل: "قال أبو حيان
قرأت على ثابت بن حيان جبيان وجلست يف حلقة أيب علي الشلوبني : إال أن بعض تالمذته ذكر أنه قال

حنوا من ثالثة عشر يوما، ومل يكن ثابت بن حيان من األئمة النحويني، وإمنا كان من األئمة املقرئني، 
 ال حيتمل املباحث، ألنه إمنا أخذ هذا العلم بالنظر فيه خباصة نفسه هذا مع كثرة ما وكان ابن مالك: قال

  ".اجتناه من مثرة غرسه
  :مؤلفاته

اليت اشتهرت يف البالد العربية وغريها وهي املكونة من ألف بيت، وقد كثر ،  ألفية ابن مالك-١
  .شراحها

ومن ، يف النحو، ضاع" كتاب الفوائد: " امسههو خمتصر كتاب له،  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد-٢
هذا املختصر نسخ يف برلني وليدن وباريس واألسكوريال، وله شروح يف دار الكتب املصرية أحدها 

  . وقد شرحه ابن عقيل أيضا وغريه٧٤٩البن أم قاسم املتوىف سنة 
منها نسخ يف غوطا " بن مالكالمية ا" المية األفعال أو كتاب املفتاح يف أبنية األفعال، ويقال هلا -٣

شرح البنه بدر الدين يف برلني وباريس، وطبع يف : وهلا شروح منها، ومنشن وباريس واألسكوريال
وهناك شروح أخرى بعضها يف دار الكتب .  وغريمها١٨٦٦يف ليبسك سنة ، ١٨٦٤بطرسبورج سنة 

  .املصرية

)١/٤٦(  

  

تا، ومنها خلص ألفيته املتقدم ذكرها ومن الكافية  بي٢٧٥٧أرجوزة يف النحو :  الكافية الشافعية-٤
  .نسخة يف مكتبة األكادميية يف فيينا

  . عدة احلافظ وعمدة الالفظ يف النحو أيضا يف باريس-٥
  . سبك املنظوم وفك املختوم يف النحو يف برلني-٦



  . إجياز التعريف يف علم التصريف يف األسكوريال-٧
  ,١٣١٩ جامع الصحيح يف األسكوريال وطبع يف اهلند سنة  شواهد التوضيح وتصحيح مشكالت-٨
  . كتاب العروض يف األسكوريال-٩

 حتفة املودود يف املقصور واملمدود، قصيدة مهزية فيها األلفاظ اليت آخرها ألف، وتشتبه أن تكون -١٠
  .منها نسخة يف دار الكتب املصرية مع المية العجم. مقصورة أو ممدودة

  .جمموع مترادفات يف برلني: تلفة األلفاظ املخ-١١
  .قصيدة مشروحة يف برلني:  االعتقاد يف الفرق بني الصاد والضاد-١٢
ذكر فيها األلفاظ اليت لكل منها ثالثة معان .  بيت٣٠٠٠أرجوزة يف حنو :  اإلعالم مبثلث الكالم-١٣

ت، منها نسخة يف دار باختالف حركاا، ورتب األلفاظ على احلروف األجبدية، فهي كاملعجم للمثلثا
  . صفحة وقد طبعت مبصر١٤٥الكتب املصرية يف 

هـ اثنتني وسبعني ٦٧٢تويف ابن مالك بدمشق ليلة األربعاء الثالث عشر من شعبان سنة : وفاته
  :وستمائة، وصلى عليه باجلامع األموي، ودفن بسفح قاسيون، وقد رثاه شرف الدين احلصين بقوله

  بعد موت ابن مالك املفضال ... يا شتات األمساء واألفعال
  ١منه يف االنفصال واالتصال... واحنراف احلروف من بعد ضبط 

__________  
، وفوات الوفيات البن ٥٣، وبغية الوعاة للسيوطي ص٣١٦٣ رقم ٢ طبقات القراء البن اجلزري ج١

ي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية جلورج، ٢٨ ص٥، طبقات الشافعية للسبكي ج٢٢٨ ص٢شاكر ج
  .٣٣٩ ص٥، شذرات الذهب ج١٥١ ص٣ج

)١/٤٧(  

  

  :ألفية ابن مالك
  :لفظ ألفية

ومييل إليه العرب من قدمي يف عطاياهم ومنحهم وتعبريام، وهو عدد . لفظ املنسوب إليه وهو األلف
  .دال على الكمال عندهم

 وما بعده من عصور وملا نظمت العلوم وشاع هذا النوع من التأليف يف آخر القرن السادس اهلجري
املؤلفات املختصرة حفظا لقواعدها وتسهيال للطالبني يف حفظ ضوابطها مالوا إىل هذا العدد فنظموا 

  .عليه
ويف فهرس كشف الظنون ملادة ألفية مل جند أسبق من ألفية ابن معط مث تليها ألفية ابن مالك مث تتابعت 



  .املنظومات اليت ذا االسم
  :نبذة عن األلفية

للشيخ العالمة مجال الدين أيب عبد اهللا الطائي اجلياين املعروف بابن مالك النحوي " أللفية يف النحوا"
وهي مقدمة مشهورة يف ديار العرب، ومجع فيها مقاصد . هـ اثنتني وسبعني وستمائة٦٧٢املتوىف سنة 

ية الشافية، جعلها يف يف علمي النحو والتصريف، أخذها ابن مالك من الكاف" اخلالصة"العربية ومساها 
أرجوزة لطيفة مع اإلشارة إىل مذاهب العلماء وبيان ما خيتاره من اآلراء أحيانا، وقد كثر إقبال العلماء 

على هذا الكتاب من بني كتبه بنوع خاص حىت طويت مصنفات أئمة النحو من قبله، وإمنا اشتهرت 
  :باأللفية، ألا ألف بيت يف الرجز أوهلا

  أمحد ريب اهللا خري مالك... ابن مالك قال حممد هو 
إىل الفرنسية، وطبعت مع األصل العريب يف األستانة سنة " بنتو"وقد نشرها كثريون وترمجها املستشرق 

  .أبرزوا معانيها وأظهروا حماسنها. م، وقد شرحها الكثري من النحاة١٨٨٧
  :منها: شروحها

وله "ابه تاريخ اإلسالم يف ترمجة ابن مالك  شرح ابن مالك صاحب األلفية، قال الذهيب يف كت-١
  ".اخلالصة وشرحها واهللا أعلم

)١/٤٨(  

  

 شرح األلفية لولده بدر الدين حممد بن حممد بن عبد اهللا بن مالك الطائي اجلياين األندلسي -٢
 ست ومثانني وستمائة، وهو شرح منفتح وهو املعروف بشرح ابن ٦٨٦الدمشقي الشافعي املتوىف سنة 

أما بعد محد اهللا : أوله، صنف، خطأ والده يف بعض املواضع، وأورد الشواهد من اآليات القرآنيةامل
  .هـ ست وسبعني وستمائة٦٧٦فرغ من تأليفه يف حمرم سنة . إخل...سبحانه مبا له احلمد

  ":وعلى هذا الشرح"
هـ تسع عشرة ٨١٩ حاشية للشيخ عز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة الكناين املتوىف سنة -أ

  .ومثامنائة
هـ مخس ومخسني ٨٥٥ وحاشية للشيخ العالمة بدر الدين حممود بن أمحد العيين املتوىف سنة -ب

  .ومثامنائة
هـ مثان وعشرين وتسعمائة مساها ٩٢٨ وحاشية للقاضي زكريا بن حممد األنصاري املتوىف سنة -ج
هـ مخس وتسعني ٨٩٥علقها سنة . إخل"...احلمد هللا الذي منحنا علم اللسان"أوهلا " الدرر السنية"

  .ومثامنائة



هـ مخس وألف، مجع فيه ١٠٠٥ حاشية للقاضي تقي الدين بن عبد القادر التميمي املتوىف سنة -د
  .أقوال الشراح، وحاكم فيما بينهم

 وحاشية للشيخ شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي جردها الشيخ حممد الشوبري الشافعي -هـ
  .هـ تسع وستني وألف١٠٦٩ة املتوىف سن

هـ ٩١١علق الشيخ جالل الدين عبد الرمحن أبو بكر السيوطي املتوىف سنة :  التعليق على الشرح-و
  ".املشنف على ابن املصنف"إحدى عشرة وتسعمائة، وصل فيها إىل أثناء اإلضافة ومساها 

هـ تسع ٧٠٩توىف سنة  شرح األلفية للشيخ حممد أيب الفتح أيب الفضل احلنبلي النحوي امل-٣
  .وسبعمائة

)١/٤٩(  

  

هـ إحدى عشرة ٧١١ شرح األلفية للعالمة مشس الدين بن حممد بن حممد بن اجلزري املتوىف سنة -٤
  .وسبعمائة

هـ إحدى وعشرين ٧٢١ شرح األلفية للشيخ نور الدين إبراهيم بن هبة اهللا األسنوي املتوىف سنة -٥
  .وسبعمائة

هـ مخس ٧٤٥دين أيب حيان حممد بن يوسف األندلسي النحوي املتوىف سنة  شرح العالمة أثري ال-٦
منهج السالك يف "فقد شرح نصف األلفية يف جملدين ومساه ، ومل يكمل هذا الشرح. وأربعني وسبعمائة

إخل، ذكر أن غرضه من ... محد اهللا من أوجب من افتتح به اإلنسان: أوله". الكالم على ألفية ابن مالك
  .تبيني ما أطلقه وتبينه على اخلالف الواقع يف األحكام وحل املشاكل: ثةمقاصد ثال

 ومن الشروح املشهورة شرح العالمة بدر الدين احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي املرادي -٧
احلمد هللا والشكر : هـ، أوله٧٤٩املصري املعروف بابن أم قاسم النحوي املتوىف يف يوم عيد الفطر سنة 

  .إخل، وهو الشرح الذي نعمل على حتقيقه... له
 شرح الشيخ زين الدين عمر بن املظفر الوردي بن عمر بن أيب الفوارس بن علي الشافعي املشهور -٨

  .هـ تسع وأربعني وسبعمائة٧٤٩بابن الوردي املتوىف سنة 
ستني هـ اثنتني و٧٦٢ شرح الشيخ مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن األسنوي املتوىف سنة -٩

  .مل يكمله: قال السيوطي يف طبقات النحاة. وسبعمائة
هـ ٧٦٢ شرح العالمة مجال الدين عبد اهللا بن يوسف املعروف بابن هشام النحوي املتوىف سنة -١٠

  .مث اشتهر بالتوضيح" أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك"اثنتني وسبعمائة نثرها يف جملد ومساه 
  ":ومن الشروح عليه"



هـ تسعني ومثامنائة، وهو ٨٩٠يخ خالد بن عبد اهللا األزهري النحوي الذي فرغ منه سنة شرح الش
  التصريح"شرح عظيم ممزوج مساه 

)١/٥٠(  

  

إخل، ذكر أنه رأى ابن هشام يف منامه فأشار إليه ... احلمد هللا امللهم لتوحيده: أوله". مبضمون التوضيح
  .بشرح كتابه فأجاب
  :ومن احلواشي عليه

  :لتوضيح تعليقات منهاوعلى ا
  .هـ تسع عشرة ومثامنائة٨١٩ حاشية عز الدين حممد بن شرف الدين أيب بكر بن مجاعة املتوىف سنة -أ

  .هـ مخس ومخسني ومثامنائة٨٥٥ وحاشية بدر الدين حممود بن أمحد العيين املتوىف سنة -ب
  .هـ سبعني ومثامنائة٨٧٠ وحاشية سيف الدين حممد بن حممد البكتمري املتوىف يف حدود سنة -ج
هـ مثانني ومثامنائة، ٨٨٠ وحاشية حميي الدين عبد القادر بن أيب القاسم السوري املالكي املتوىف سنة -د

  .إخل... أما بعد محد اهللا ذي اجلالل: أوهلا". رفع الستور واألرائك عن خمبئات أوضح املسالك"مساه 
  . تسعني ومثامنائة٨٩٠ الكركي املتوىف يف حدود سنة  وحاشية برهان الدين إبراهيم بن عبد الرمحن-هـ

 إحدى عشرة ٩١١ وحاشية الشيخ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي املتوىف سنة -و
  .وتسعمائة

هـ مثان ٩٥٨ وحاشية اللقاين العالمة ناصر الدين أيب عبد اهللا حممد اللقاين املالكي املتوىف سنة -ز
  .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشامومخسني وتسعمائة على 

  . ثالث وستني وسبعمائة٧٦٣ شرح أيب أمامة حممد بن علي الدكاكي املتوىف سنة -١١
  . ثالث وستني وسبعمائة٧٦٣ شرح العالمة حممد بن أمحد األسنوي املتوىف سنة -١٢

)١/٥١(  

  

 مخس وستني وسبعمائة ٧٦٥ىف سنة  شرح الشيخ برهان الدين بن حممد بن قيم اجلوزية املتو-١٣
  .إرشاد السالك: ومساه
 شرح قاضي القضاة عبد اهللا اء الدين بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عقيل القرشي -١٤

 املولود يف يوم اجلمعة التاسع من شهر احملرم سنة -من ولد عقيل بن أيب طالب-اهلامشي العقيلي 
واملتوىف بالقاهرة ليلة األربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع األول ، ئةهـ مثان وتسعني وستما٦٩٨



الكالم املصطلح : "أوله. هـ تسع وستني وسبعمائة، ودفن بالقرب من مشهد اإلمام الشافعي٧٦٩سنة 
طبع يف مصر والشام . وهو من الشروح املشهورة". إخل... عليه عند النحويني عبارة عن اللفظ املفيد

  .١٨٥٢وقد ترجم هذا الشرح إىل األملانية وطبع يف برلني سنة ، وغريمها
  :وعلى هذا الشرح

  .على شرح ابن عقيل" السيف الصقيل"هـ مساها ٩١١ حاشية جلالل الدين السيوطي املتوىف سنة -أ
هـ على ١١٦٩ حاشية للعالمة أيب الفتح أمحد بن عمر املعروف باألسقاطي احلنفي املتوىف سنة -ب

إخل، ... هذه فوائد شريفة وفرائد لطيفة نفعها جزيل: عقيل على األلفية، أوهلا بعد الديباجةشرح ابن 
  .هـ١١٥٠فرغ من تأليفه 

هو العالمة الشيخ عطية بن عطية الربهاين الشافعي الشهري باألجهوري، املتوىف :  حاشية األجهوري-ج
  .شرح ابن عقيل لأللفية، هـ١١٩٠سنة 

رح ابن عقيل لأللفية، وهي حاشية للعالمة الشيخ حممد بن حممد بن أمحد  التحفة الوفية على ش-د
من علماء القرن الثاين عشر اهلجري على ، البديري الدمياطي الشافعي املشهور بابن امليت الدمياطي

  .إخل... احلمد هللا الذي من حناه ما خاب: أوهلا. شرح ابن عقيل على األلفية

)١/٥٢(  

  

هـ ١٢٨٨و العالمة الشيخ حممد اخلضري الدمياطي الشافعي املتوىف سنة ه.  حاشية اخلضري-هـ
... حبمدك اللهم على ما وجهت حنونا من سوابغ النعم: على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، أوهلا

  .هـ١١٩٣إخل، وفرغ من تأليفها سنة 
بع وسبعني وسبعمائة هـ س٧٧٧ شرح الشيخ عماد الدين حممد بن احلسني األسنوي املتوىف سنة -١٥

  .ومل يكمله
 ٧٧٧ شرح الشيخ حممد مشس الدين بن عبد الرمحن بن الصائغ الزمردي املتوىف بالقاهرة سنة -١٦

  .وهو شرح حسن: سبع وسبعني وسبعمائة قيل
 شرح الشيخ مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن علي بن جابر اهلواري األندلسي املرسيين -١٧

احلمد هللا الذي أرسل إلينا أشرف : "أوله،  مثانني وسبعمائة٧٨٠ضرير النحوي املتوىف سنة املالكي ال
، وهو شرح مفيد نافع للمبتدئ العتنائه بإعراب األبيات وتفكيكها وحل عبارا، قال "إخل... املرسلني

يفه سنة لكنه وقع فيه تتبعته يف تأليفي املسمى بتحرير األعمى والبصري، فرغ من تأل: السيوطي
  . تسع وسبعني وسبعمائة٧٧٩ومات يف منتصف رمضان سنة ، هـ٧٥٦

هـ مثانني ٧٨٠ شرح القاضي برهان الدين بن برهان بن عبد اهللا احلكري املصري املتوىف سنة -١٨



  .وسبعمائة
 شرح اإلمام الفقيه أيب إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي املالكي املعروف -١٩

على ألفية ابن مالك، واألجزاء املوجودة األول والثاين . هـ تسعني وسبعمائة٧٩٠ املتوىف سنة بالشاطيب
والثالث واخلامس من نسخة يف أربعة جملدات بقلم نسخ قدمي خبط عمر بن عبد اهللا املنظراوي، والثالث 

هي باسم بكل من األول والثاين والثالث خرم، والثالث ينت. هـ٨٧٢واخلامس سنة ، هـ٨٦٨سنة 
  .الفاعل، ويبدأ اخلامس بعوامل اجلزم وينتهي بالنسب

)١/٥٣(  

  

هـ ٨٠٠ شرح العالمة أيب زيد عبد الرمحن بن صاحل املكودي الفاسي املتوىف يف حدود سنة -٢٠
شرحه الصغري وصل الديار املصرية، وهو شرح لطيف نافع استوىف فيه الشرح ، مثامنائة، كبريا وصغريا

  .واإلعراب
 حاشية للشيخ عبد القادر بن القاسم بن أمحد بن حممد األنصاري السعدي العبادي املالكي املتوىف وعليه
  .هـ مثانني ومثامنائة، وحاشية للعالمة امللوي٨٨٠سنة 
هـ ٨٠٢ شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب األنباسي الشافعي املتوىف سنة -٢١

فرغ من تأليفه يف السابع عشر من " إخل...  هللا رب العاملني والعاقبة للمتقنياحلمد: "أوله. اثنتني ومثامنائة
نسخ يف " بالدرة املضيئة"هـ باجلامع األقصى من القدس الشريف، وهي املسماة ٧٦٥شهر شوال سنة 

  .جملد خمروم األول، وأول ما فيها من أواخر باب املعرب واملبين، وأخرى تنتهي بأفعل التفضيل
  .هـ أربع ومثامنائة٨٠٤لشيخ سراج الدين عمر بن علي الشهري بابن امللقن املتوىف سنة  شرح ا-٢٢
  .هـ مخس ومثامنائة٨٠٥ شرح الشيخ رام بن عبد اهللا الديري املالكي املتوىف سنة -٢٣
 حملمد بن حممد األسدي القدسي املتوىف سنة -بلغة ذي اخلصاصة يف حل اخلالصة- شرح األلفية -٢٤

  .ان ومثامنائةهـ مث٨٠٨
هـ تسع ٨٠٩ شرح القاضي مجال الدين يوسف بن احلسن بن حممد احلموي املتوىف سنة -٢٥

  .ومثامنائة
،  هـ عشر ومثامنائة٨١٠ شرح الشيخ جالل الدين حممد بن أمحد بن خطيب داريا املتوىف سنة -٢٦

  .مزج فيه املنت
هـ مخس عشرة ٨١٥املتوىف يف حدود سنة  شرح القاضي أمحد بن إمساعيل الشهري بابن احلسباين -٢٧

  .ومثامنائة

)١/٥٤(  



  

هـ اثنتني ٨٤٢ شرح الشيخ أيب عبد اهللا بن أمحد بن مرزوق التلمساين الصغري املتوىف سنة -٢٨
  .وأربعني ومثامنائة

شرحها ، هـ مخس وأربعني ومثامنائة٨٤٥ شرح الشيخ مشس الدين بن زين الدين املتوىف سنة -٢٩
  .نظما
ح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن حممد بن حممد القباقيب احلليب املتوىف يف حدود سنة  شر-٣٠

  .هـ مخسني ومثامنائة٨٥٠
هـ ثالث ٨٥٣ شرح الشيخ حممد بن حممد األندلسي الشهري بالراعي النحوي املتوىف سنة -٣١

  .ومخسني ومثامنائة
الثاين خمروم من األول وأول ما فيه من  املوجود منه اجلزء -تأليف أحد الفضالء- شرح األلفية -٣٢

-باب نعم وبئس وما جرى جمرامها ينتهي إىل أثناء باب إعراب الفعل تليه كراسة من اجلزء األخري منه 
خمطوط خبط حممد بن حممد املنظراوي، فرغ من كتابته يف اليوم اخلامس والعشرين من شهر ذي احلجة 

  .هـ٨٦٨
هـ اثنتني وسبعني ومثامنائة، وهو ٨٧٢ بن حممد الشمين املتوىف سنة  شرح العالمة تقي الدين أمحد-٣٣

  .إخل"... محدا هللا تعاىل على ما منح من أسباب البيان"شرح بديع مهذب املقاصد، أوله 
 شرح العالمة زين الدين بن عبد الرمحن بن أيب برك الشهري بابن العيين احلنفي املتوىف سنة -٣٤

  .هـ٨٩٣وهو شرح خمتصر جدا، أمته تأليفا سنة ، شرحها مزجا، ائةهـ ثالث وتسعني ومثامن٨٩٣
إخل، خمطوط بقلم معتاد، ومتت كتابته يف أوائل شهر ذي القعدة سنة ... احلمد هللا رب العاملني: أوله

  .هـ١٠٤٣
هو شرح للعالمة شهاب الدين أمحد بن حممد " التحفة املكية يف شرح األرجوزة األلفية" ومنها -٣٥

احلمد هللا الذي ال : "على ألفية ابن مالك، أوله. املغريب املالكي من علماء القرن التاسع اهلجرياملقرئ 
  .نسخة يف جملد بقلم معتاد" إخل... يستفتح بأجل من امسه كالم

)١/٥٥(  

  

هـ إحدى عشرة ٩١١ شرح الشيخ جالل الدين بن أيب بكر املعروف بالسيوطي املتوىف سنة -٣٦
أمحدك اللهم : "أوله، "البهجة املرضية"مكث يف تأليفه سنتني مساه ،  خمتصر ممزوجوهو شرح، وتسعمائة

  ".الوفية"وله خمتصر يف األلفية يف ستمائة بيت وثالثني دقيقة ومساه " إخل... على نعمك وآالئك
 وهو شرح للعالمة مشس الدين أيب عبد اهللا حممد" فتح الرب املالك بشرح ألفية ابن مالك" ومنها -٣٧



بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه : "أوله. هـ على ألفية ابن مالك٩١٨بن قاسم املغزي الشافعي املتوىف سنة 
  . ورقة٢٠٤نسخة يف جملد بقلم معتاد وا خرم يف " إخل... ثقيت حنمد اهللا املانح من أراد لسانا عربيا

 بن داود حممد املالكي على هو العالمة زين الدين أبو حيىي داود.  شرح ابن داود على األلفية-٣٨
نسخة يف جملد بقلم معتاد، نقلت يف نسخة املؤلف " إخل... احلمد هللا محدا يليق برضائه: "األلفية، أوله

  .هـ ا خرم وآثار رطوبة٩٢٠خبط علي بن سليمان سنة 
أبو حيىي وهو اإلمام شيخ اإلسالم ، لشيخ اإلسالم زكريا" الدرة السنية على شرح األلفية" ومنها -٣٩

نسخة يف . هـ مخس وعشرين وتسعمائة٩٢٥زكريا بن حممد بن أمحد األنصاري الشافعي املتوىف سنة 
  .جملد
وبعد فهذا : "إىل أن قال..." احلمد هللا ايب النداء بال ابتداء:  أوله-مل يعلم مؤلفه- شرح األلفية -٤٠

 نسخة يف جملد بقلم معتاد قدمي ويغلب على "إخل... ما فتح اهللا تعاىل به شرحا أو كالشرح على األلفية
الظن أا مكتوبة يف عصر املؤلف بآخرها متلك ألحد األفاضل بتاريخ أواخر شهر رجب سنة 

  .هـ١٠٣٧
  . تسع وعشرين وتسعمائة٩٢٩ شرح العالمة نور الدين أيب علي بن حممد األمشوين املتوىف سنة -٤١

  :ومن احلواشي عليه

)١/٥٦(  

  

وهو العالمة أبو العباس شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي املصري ، ن قاسم العبادي حاشية اب-أ
نسخة يف جملد ا خروم وأكلة . هـ على شرح األمشوين على األلفية٩٩٤الشافعي األزهري املتوىف سنة 

  .أرضة
 هـ على شرح١١٦٩ حاشية للعالمة أمحد بن عمر احلنفي املشهور باألسقاطي املتوىف سنة -ب

: أوهلا" تنوير احلالك على منهج السالك إىل ألفية ابن مالك"األمشوين على ألفية ابن مالك واملسماة 
هـ نسخة يف جملد ا ١١٢٠فرغ من تأليفها سنة " إخل... احلمد هللا رافع الدرجات ملنخفض اجلناب"

  .خروم
 أمحد املعروف باحلفين الشافعي هو العالمة العارف باهللا مشس الدين أمحد بن سامل بن،  حاشية احلفين-ج

  .نسخة يف جملد بقلم معتاد. على شرح األمشوين على األلفية. هـ١١٩٠املصري املتوىف سنة 
وهو العالمة أبو العرفان حممد بن علي املعروف بالصبان الشافعي احلنفي املتوىف سنة ،  حاشية الصبان-د

حنمدك اللهم على ما وجهت حنونا من : "اأوهل، هـ على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك١٢٠٦
  .هـ١١٩٣فرغ من تأليفها سنة " إخل... سوابغ النعم



 حاشية أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عليش املعروف بالشيخ عليش املالكي املولود يف القاهرة -هـ
  ".هداية السالك"هـ واملسماة ١٢٩٩هـ واملتوىف سنة ١٢١٠سنة 
وهو شرح العالمة حممد بن أمحد ، "ق املالك يف حل ألفاظ ألفية ابن مالكفتح اخلال" ومن شرحها -٤٢

احلمد هللا الذي : "هـ على ألفية ابن مالك، أوله٩٧٧الشربيين الشافعي املعروف باخلطيب املتوىف سنة 
نسخة يف جملد بقلم معتاد ا . هـ٩٧٦، فرغ من تأليفه سنة "إخل... أنزل قرآنا عربيا على أفضل خلقه

  . ورقة٣٣٧اق خبط مغاير وآثار رطوبة يف أور

)١/٥٧(  

  

 ألف، وله ثالثة ١٠٠٠ شرح الشيخ بدر الدين حممد بن حممد الرضي الغزي املتوىف يف حدود سنة-٤٣
  .شروح منثور ومنظومان

وهو شرح للشيخ أمحد بن علي املعروف بالسندويب " املنح الوفية بشرح اخلالصة األلفية" ومنها -٤٤
احلمد هللا الذي رفع : " علماء القرن احلادي عشر اهلجري على ألفية ابن مالك، أوهلاالشافعي من

هـ نسخة يف جملد بقلم معتاد وامشه ١٠٦٠فرغ من تأليفه سنة " إخل... السموات بقدرته وعنايته
  .حواش وا خروم وترميم

  .بن مالك شرح الشيخ العالمة املختار بن بون وهي تقييدات كالشرح على ألفية ا-٤٥
: هـ أوله١٢٠٧أمته سنة .  شرح األلفية للشيخ أمحد بن أمحد اإلصطهناوي الشافعي األمحدي-٤٦

أمت مجعه يوم اخلميس املبارك ثالث عشر ". إخل... حنمدك يا مفيض اخلريات ومقدر احلركات والسكنات"
  .نسخة يف جملد. هـ ألف ومائتني١٢٠٠شهر رجب سنة 

وهو شروح للعالمة الشيخ عبد الرمحن حسني اإلدكاوي من علماء " ةالكواكب السني" ومنها -٤٧
احلمد هللا رافع الدرجات ملن انتصب لشكر : "القرن الثالث عشر على األلفية البن مالك، أوله

خبط تلميذ الشارح مرسي حسن السقا، فرغ من كتابتها اليوم اخلامس من شهر رجب " إخل... أفضاله
  .هـ١٢٨٩سنة 
حلضرة العامل العامل السيد أمحد بن السيد زيين دحالن، " ألزهار الزينية شرح منت األلفيةا" ومنها -٤٨
، ١٨١٦هـ موافق سنة ١٢٣١، ولد سنة "الكالم على البسملة شهري فال حاجة إىل اإلطالة فيه: "أوله

 يف م، ودفن يف البلد احلرام١٨٨٦هـ سنة أربع وثالمثائة وألف من احملرم موافق ١٣٠٤تويف سنة 
هـ نسخة يف جملد طبع ١٢٧٦مقربة ملعلى ذات املقام أعلى اهللا مقامه، وكان قد فرغ من تأليفه سنة 

  .مبطبعة دار إحياء الكتب العربية

)١/٥٨(  



  

تأليف حجة ، للعالمة مجال الدين بن مالك، "الكواكب الدرية شرح منظومة األلفية" ومنها -٤٩
  .ميع اآليب األزهريالعلماء والعاملني الشيخ صاحل عبد الس

وهو شرح للعالمة الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرمحن " غنية السالك على ألفية ابن مالك" ومنها -٥٠
بن حممد بن علي بن مكي بن أمحد املشهور بالسيوطي اجلرجاوي الواعظ من علماء القرن الرابع عشر 

نسخة ضمن ". إخل... نتصب لنفع العباداحلمد هللا الذي رفع من ا: "أوله، اهلجري على ألفية ابن مالك
  .جمموعة يف جملد بقلم معتاد خبط املؤلف

  :إعراب األلفية
  :ويف إعراب األلفية

 أربع وأربعني ٨٤٤ كتاب للشيخ شهاب الدين أمحد بن احلسني الرملي الشافعي املتوىف سنة -١
  .ومثامنائة

مترين "جملد مساه .  مخس وتسعمائة٩٠٥ كتاب للشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري املتوىف سنة -٢
وفرغ منه " إخل... احلمد هللا الذي رفع قدر من أعرب بالشهادتني: "أوله، "الطالب يف صناعة اإلعراب

  . ست ومثانني ومثامنائة٨٨٦يف رمضان سنة 
  :شرح شواهد شروح األلفية

 أمحد العيين املتوىف سنة ويف شرح شواهد شروح األلفية كتابان، كبري وصغري للشيخ أيب حممد حممود بن
 مخس ومخسني ومثامنائة، مسي الكبري باملقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية، وقد اشتهر ٨٥٥

بالشواهد الكربى مجعها يف شروح التوضيح وشرح ابن املصنف وابن أم قاسم وابن عقيل، ورمز إليها 
وعدد األبيات " البن عقيل"والعني " البن هشام"واهلاء " البن أم قاسم"والقاف " البن الناظم"بالظاء 

  .١هـ ست ومثامنائة٨٠٦املستشهدة ألف ومائتان وأربعة وتسعون، وفرغ من الشرح يف شوال سنة 
__________  

  .١١١، ١١٠، ١٠٩ ص١ كشف الظنون ج١
  .وفهرست دار الكتب املصرية، وفهرست مكتبة األزهر الشريف

)١/٥٩(  

  

  الفصل الثاين
...  

  :الثالثالفصل 



  :املرادي املعروف بابن أم قاسم
  :نسبه

هو احلسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي أبو حممد بدر الدين املعروف بابن أم قاسم املرادي املصري 
  .١املولد املغريب احملتد الفقيه املالكي النحوي اللغوي

  :مولده
  .يعثروا له على تاريخ حيدد مولدهمل أر مؤرخا تعرض لتاريخ ميالده، وهذا شأن بعض العلماء حيث مل 

  .٣املصري املولد: ، وغريه٢"ولد مبصر"ولكن ذكر السيوطي أنه 
  :تسميته بابن أم قاسم

نسبة إىل جدته من أبيه كانت تعيش يف بالد املغرب يف مدينة أسفى الساحلية الواقعة على احمليط 
مصر فصحبته، وكانت هذه املرأة على األطلنطي يف املغرب، ولكن شاءت األقدار أن ينتقل ولدها إىل 

جانب كبري من اخللق والتدين والصالح، فالتف الناس حوهلا وأجلوها وأكرموها واحترموها، ووضعوها 
  .يف مكان يليق ا فخارا وإكبارا

  .وكان امسها زهراء، والعتقادهم فيها حينما وفدت من املغرب مسوها بالشيخة
شب، وكان أكثر الناس التفافا جبدته، وكان أكثر حبا وتقربا فلما ولد احلسن املرادي يف مصر و

ومالزمة هلا، لقبوه ا وقرنوا امسها بامسه، فصار امسها عنوانا عليه وشهرته تابعة هلا يعرف ويتميز به عن 
  .غريه

__________  
 ١وطبقات القراء البن اجلزري ج، ٢٣٠وحسن احملاضرة ص، ٢٢٦بغية الوعاة للسيوطي ص:  راجع١

، وروضات ١٦٠ ص٦، وشذرات الذهب ج١٥٤٦ رقم ١٦ ص٢والدرر الكامنة ج، ٢٢٧ص
  ,٢٢٥اجلنات ص

  ,٢٣٠حسن احملاضرة للسيوطي ص:  راجع٢
  .٢٢٥، وروضات اجلنات ص١٦٠ ص٦وشذرات الذهب ج، ٢٢٧ ص١طبقات القراء ج:  راجع٣

)١/٦٣(  

  

أول ما جاءت من املغرب عرفت املعروف بابن أم قاسم وهي جدته أم أبيه وامسها زهراء، وكانت "
  .١هـ. ا". بالشيخة فكانت شهرته تابعة هلا

إن هذه املرأة ليست جدته، إمنا هي امرأة من بيت العز والسلطان وامللك أحبت احلسن خللقه : وقيل
  .وتقواه وحسن معاملته منذ صغره، وتبنته وادعت أنه ابنها واشتهر بذلك امسه بامسها



  .٢هـ. ا". المرأة تبنته تدعى أم قاسم من بيت السلطانالشهري بابن أم قاسم "
  :تسميته باملرادي

باطالعي على كتب املؤرخني مل أعثر على سبب تسميته باملرادي، ولعل املؤرخني مل يهتموا ذه التسمية 
  .فأمهلوا سببها

  .رمبا يكون نسبة إىل قبيلة مراد باليمن أو نسبة إىل جد له يسمى املرادي: وأقول
  :مهعل

  :ابن أم قاسم النحوي
هو اللغوي التصريفي البارع، كان ابن أم قاسم يف النحو نابغة من نوابغه، أغرم به منذ صغره، وشغف 

  .بالتدوين والتصنيف
فهو اإلمام الذي خدم هذا الفن أكثر عمره واشتهر امسه وطار صيته، حيث كان احلاجة يف هذا العصر 

تصنيف، فربزت شخصيته النحوية بروزا ال نظري له، وانكب وسهر أدعى إىل نشاط حركيت التدوين وال
الليايل على كتب السابقني فتأثر م، وأخذ ما حلي له من اليواقيت النحوية وأزهاره البامسة، فكانت 

  نتيجة اطالعه على آراء السابقني ومصنفام، أنه أصبح علما من األعالم القادرين على
__________  

 ٦، وشذرات الذهب ج١٥٤٦رقم ، ١١٦ ص٢، والدرر الكامنة ج٢٢٦لوعاة صبغية ا:  راجع١
  ,٢٢٥، وروضات اجلنات ص١٦٠ص
  .١٥٤٦ رقم ١١٦ ص٢الدرر الكامنة البن حجر ج:  راجع٢

)١/٦٤(  

  

  .ختطي الصعاب، والربوز إىل الوجود يف ثوب قشيب حيقق للنحو كل آماله وأمانيه
رأيهم واعتمد عليهم وناقش رأيهم يف بعض املسائل، وليس هذا فنراه يف كتبه نقل عن السابقني واهتم ب

بل إنه تتلمذ على رجال عظام من أئمة النحو وكربائهم أمثال أيب عبد اهللا الطنجي، والسراج ، فحسب
  .الدمنهوري وأيب زكريا الغماري، والشيخ أيب حيان

  .١هـ. ا". ريا الغماري وأيب حيانوأخذ العربية عن أيب عبد اهللا الطنجي والسراج الدمنهوري وأيب زك"
فهؤالء كانت هلم اليد الطوىل على ابن أم قاسم حيث نبغ وتقدم واشتهر يف فن النحو فتأثر واقتدى م 

  .وسار على طريقهم
وأعلل ذلك بأنه كان من . ولكن بالبحث رأيت أنه مل ينقل يف كتبه عن شيوخه إال عن شيخه أيب حيان

  .٢هـ. ا". عن مجاعة آخرهم أبو حيان"، وأكثر مالزمة له أفاضل الشيوخ وكان آخرهم



وهكذا كان شأن ابن أم قاسم يتقلب هنا وهناك لينال احلظ الوفري من اللسان العريب القدمي، وأغلب 
  .الظن أنه كان يف منطقة مشال القاهرة حيث دفن هناك

 ،ل الكثري من مؤلفاته اليت ال وفعال أصبح حنويا بارعا نال إعجاب اجلميع، وكان من أكابر عصره
ينضب معينها سواء كانوا يف عصره أم بعده، ومجيع مؤلفاته مصادر وثيقة لدى النحاة، ولقوة حرصه 

على تعلم النحو خرجت كتبه إىل الوجود مزهوة بنفسها مبا فيه من معان فياضة وآراء سديدة، فلذلك 
  .كثر الناقلون عنه

  قال حممد بن أمحد: ألبذي ما صورتهورأيت خبط العالمة شهاب الدين ا"
__________  

، ٢٢٧ ص١وطبقات القراء ج، ٢٣٠، حسن احملاضرة للسيوطي ٢٢٦بغية الوعاة ص:  راجع١
، روضات اجلنات ١٦٠ ص٦، شذرات الذهب ج١٥٤٦ رقم ١١٦ ص٢والدرر الكامنة ج

  ,٢٢٥ص
  .١٠٣٨ رقم ٢٢٧ ص١ راجع طبقات القراء البن اجلزري ج٢

)١/٦٥(  

  

يدر األنصاري معرفا للشيخ املرادي أنه شرح اجلزولية والكافية الشافية والتسهيل، والفصول ابن ح
  .١هـ. ا...". البن معط، واحلاجبية النحوية والعروضية

  :ابن أم قاسم الفقيه
درس الفقه وأتقنه، ونبغ . مل يكن املرادي حبيس فن واحد فقد كان مع ذلك فقيها يف املذهب املالكي

ار إليه ناس للفتيا يعتدون برأيه، ويأمترون بقوله، حىت إنه كان جيلس يف بعض األمكنة ملنح فيه حىت ص
الناس درسه، واالنتفاع به يف أحكام الشريعة، وذلك ألنه تلقى عن علم من أعالم املذهب املالكي وهو 

  .الشرف املغيلي املالكي، فبث فيه روحه ولقنه أحكام الفقه وشرائعه
  .٢هـ. ا". يخ شرف الدين املغيلي املالكيوالفقه عن الش"

فلم يلبث ابن أم قاسم أن بث روح الشريعة بني جلسائه ومستمعيه يف أماكن خاصة فاستفاد منه اجلميع 
  .وانتفعوا به

  .ولكن مل يثبت أن ألف كتبا يف الفقه املالكي
  :ابن أم قاسم األصويل

 أيضا يف علم األصول، فكان أصوليا ماهرا متينا فيه مل يكتف ابن أم قاسم بالنحو والفقه املالكي بل نبغ
  .جميدا، فكان ال يضن بعلمه وال يبخل به على أحد



وذلك أنه تلقى على شيخ من شيوخ ، هذا أدبه وعادته؛ ألنه كان تقيا ورعا حمبا للخري للناس عامة
  .وهو الشيخ مشس الدين بن اللبان، األصول

  .٣هـ. ا". لبانواألصول عن الشيخ مشس الدين بن ال"
__________  

  ,١٥٤٦ رقم ١١٦ ص٢الدرر الكامنة البن حجر ج: راجع١
، والدرر الكامنة ٢٢٧ ص١، وطبقات القراء البن اجلزري ج٢٢٦بغية الوعاة للسيوطي ص:  راجع٢
  ,٢٢٥، وروضات اجلنات ص١٦٠ ص٦، وشذرات الذهب ج١٥٤٦ رقم ١١٦ ص٢ج
، الدرر الكامنة ٢٢٧ ص١ات القراء البن اجلزري ج، وطبق٢٢٦بغية الوعاة للسيوطي ص:  راجع٣
  .٢٢٥، وروضات اجلنات ص١٦٠ ص٦، وشذرات الذهب ج١٥٤٦ رقم ١١٦ ص٢ج

)١/٦٦(  

  

ومع تفوقه مل يرد أنه صنف يف علم األصول، فهو كغريه من العلماء يتناولون مجيع الفنون وينبغون يف فن 
  .ويشتهرون به

  :ابن أم قاسم املقرئ
 أم قاسم يف القراءات، وتفنن فيها وتبحر وأجاد، وكان له جملس يفد إليه الكثري لتعلم وأيضا نبغ ابن

القراءات واالقتداء به، كما اقتدى هو بعلم من أعالم القراء الذي اتبع طريقه واهتدى ديه، وهو 
  .الشيخ جمد الدين إمساعيل

  .١هـ. ا". لدين حممد البناكيتقرأ القراءات على العالمة جمد الدين إمساعيل ابن الشيخ تاج ا"
وثبت أنه ألف كتابا صغري احلجم، يف وقف محزة على اهلمز يف مصنف وذكر فيه احتماالت أكثرها ال 

  .٢هـ. ا...". يصح
  :وأخريا

  .٣هـ. ا". وصنف وتفنن وأجاد"كان جميدا يف تصنيفه متفننا فيه 
يف هذه اآلونة، مع قوا واتساع مداركها ورأيت أن األيدي مل متتد إىل حتقيق خمطوطاته القيمة إال 

  .وتزويدها باملعلومات اهلامة
  .فمد البعض يده إىل حتقيق اجلىن الداين يف حروف املعاين، واآلخر إىل شرح التسهيل

  .وبعون اهللا سأعمل على حتقيق شرحه أللفية ابن مالك
   اهللاكان ابن أم قاسم على خلق كبري صاحلا متدينا تقيا ورعا خياف: خلقه

__________  



  ,١٠٣٨ رقم ٢٢٧ ص١ راجع طبقات القراء البن اجلزري ج١
  ,١٠٣٨ رقم ٢٢٧ ص١ راجع طبقات القراء البن اجلزري ج٢
، والدرر الكامنة ٢٢٧ ص١، وطبقات القراء البن اجلزري ج٢٢٦بغية الوعاة للسيوطي ص:  راجع٣
  .٢٢٥، وروضات اجلنات ص١٦٠ ص٦، وشذرات الذهب ج١٥٤٦، رقم ١٦ ص٢ج

)١/٦٧(  

  

وخيشاه، كثري املروءة والتواضع غري مزاحم على املناصب، فقد وصل إىل ما وصل إليه من العلم 
  .واإلجادة فيه دون أن يرتقي منصبا من املناصب

وكان متعبدا حسن الشمائل كثري احملاسن، عظيم الوقار والسكينة حممود السرية جليل القدر ظاهر 
ا عند اخلاصة والعامة، حسن العشرة رحب الصدر، متقربا إىل اهللا عز وجل اخلشوع كثري القناعة معظم

. ا". وكان تقيا صاحلا، وليا من أوليائه يكثر من قراءة القرآن والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .١هـ

  :رؤيته للنيب صلى اهللا عليه وسلم
ت له كرامات ظهرت على وجه وكان دائما جيالس الناس وحياضرهم يف مسجد مصر القدمية وكان

البسيطة، فلقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف منامه حيثه وحيضه على عمل اخلري لرغبة الناس فيه 
  .وقرم منه

نفع . يا حسن اجلس: وله كرامات كثرية منها أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فقال له"
  .٢هـ. ا". يق جبوار املصحفالناس مبكان احملراب جبامع مصر العت
  :أسرة املرادي املعروف بابن أم قاسم

ومل يثبت أن ، ما وصل إلني من كتب املؤرخني من أخبار هذه األسرة ال يعدو جمرد إشارات عابرة
ومن مث ال نعرف ما إذا كان املرادي تزوج ، املرادي حدثنا يف هذا الشأن مبا يضيء جوانبه ويظهر معامله

  .وأجنب أم ال
املعروف بابن أم قاسم وهي "وكان ما انتهى إليه من حديث آبائه وأجداده، ما قيل عن جدته كما سبق 

  .هـ. ا...". جدته من أبيه، وامسها زهراء، وكانت أول ما جاءت من املغرب عرفت بالشيخة
  :شخصية املرادي

  . أما اخللقية فقد ذكراأعين بالشخصية هنا ما ميتاز به ابن أم قاسم من صفاته اخللقية واجلسمية؛
__________  



  ,٢٢٥، روضات اجلنات ص١٦٠ ص٦ شذرات الذهب ج١
  . حتقيق األستاذ حممد سيد جاد احلق١٥٤٦ رقم ١١٦/ ٢ الدرر الكامنة البن حجر ٢

)١/٦٨(  

  

  .فلم يرد يف كتب املؤرخني ما يصور لنا هذه الصفة: وأما اجلسمية
 ألسرة املرادي وبيئته اليت عاش فيها وأن أظفر بالنصوص اليت وكنت أود وأمتىن أن أقدم صورة واضحة

  .تعطينا مالمح وشخصية املرادي، ولكن مل يرد من ذلك شيء حىت يفسح الطريق لرسم صورته
ويبدو أن هذا األمر مل يكن يشغل بال األقدمني من املؤرخني، ورمبا كان احلديث عن خاصة أسرته وبيئته 

  .يعد عندهم من لغو القول
  .ففات بذلك علينا أشياء مثينة هلا أثرها الفعال يف حتقيق شخصيته

فتنصب يف مؤلفاته وشروحه اليت ركن إليها املتأخرون ولوا من معينها واستندوا : أما شخصيته العلمية
  .على أقواله واعتدوا بآرائه ونقلوها عنه

  . هذه املؤلفاتفهذا يدل على سعة مداركه وشخصيته العلمية اهلامة اليت متثلت يف

)١/٦٩(  

  

  :الفصل الثالث
  :شيوخ ابن أم قاسم

نبغ الشيخ املرادي املعروف بابن أم قاسم، وذاع صيته واشتهر بني اخللق وبرع يف النحو والفقه 
واألصول والقراءات، وله يف كل فن خربة، وأخذ عنه الكثري ونقلوا من كتبه، وذلك لدقة قوله 

يف نصاا، ووزن رأيه مبيزان العدل فرجحت كفته، وفاق الكثري من وحصافة رأيه، ووضعه األمور 
وذلك بفضل شيوخه الذين تلقى عنهم وتعلم على أيديهم وجلس يف حلقات دروسهم، واستمد . أقرانه

شعاع النور منهم على جهم، معضدا ذلك بأفكاره وآرائه ومقترحاته، وبالبحث مل ينقل إال عن شيخه 
  .أيب حيان

  .حسب الترتيب الزمين يف وفيام، عض شيوخ ابن أم قاسم الذين تتلمذ عليهموسأذكر ب
  : أبو زكريا الغماري-١

  .هو حيىي بن أيب بكر عبد اهللا الغماري التونسي أبو زكريا الصويف: نسبه
  . ثالث وأربعني وستمائة من اهلجرة٦٤٣ولد سنة : قال السيوطي: مولده



، وانتفع من الكثري وأفاد اجلمع من علمه بعربيته، وتقلب على أيدي تعلم العربية ومهر فيها: من حياته
  .العلماء وجلس يف حلقام طلبا للعلم والتحصيل، وكان بارزا يف العربية المعا بني أقرانه

، قرأ العربية بتونس على أيب احلسن بن العصفور وبدمشق على ابن مالك صاحب األلفية: قال السيوطي
وقال ابن حجر يف ، خ البهاء بن النحاس، ومع ذلك كانت بضاعته يف النحو مزجاةوبالقاهرة على الشي

وكان عاملا بالقراءة ، أخذ عن عبد احلق بن سبعني، كتب عنه ابن سيد الناس وابن رافع: الدرر الكامنة
تف حوله متقنا هلا متفننا فيها، ذاع أمره واشتهر بني الناس وعال قدره وازدهر جنمه، حىت عني مقرئا، فال
  .خلق كثري، وكان متوقد الذكاء صايف الذهن حريصا على القراءة حرصا ال يضاهيه أي حرص

)١/٧٣(  

  

قرأ على بعض أصحاب الصايغ ورجع إىل بالده، وأخربين غري واحد : قال ابن اجلزري يف طبقات القراء
  . تام وحرصه زائدمن أصحابه الواردين علينا من تلك البالد أن ذهنه جيد واعتناءه بالقراءات

وكان متعمقا يف األدب مطلعا عليه مييل إليه برغبة جذابة قوية، جعلته هذه الرغبة مضطرا ألن يقول 
  .الشعر ويترمن به، متغنيا مبصر وعظمتها وجمدها اخلالد التليد

  :ومن شعره: قال يف الدرر الكامنة
  مصرعلى طول ما أبصرت من هرمي ... بعينيك هل أبصرت أحسن منظرا 

  على األرض إشراف السماك أو النسر... أناخا بأعنان السماء وأشرفا 
  كأما دان قاما على صدر... وقد وافيا نشزا من األرض عاليا 

وهكذا كان الغماري مفيدا قويا نافعا يف عربيته أمينا وحريصا بكل ما ميلك من قوة على فن القراءات 
  .وبالبحث مل أعثر على اسم مؤلف من مؤلفاته، هاوال يفوته أن يفخر ويتحدث عن مصر وقدمي

هـ ٧٢٤مات أبو زكريا الغماري يف ثالث عشر من ذي احلجة سنة : قال السيوطي، وابن حجر: وفاته
  ,١أربع وعشرين وسبعمائة

  : أبو حيان األندلسي-٢
سي الغرناطي هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اإلمام أثري الدين أبو حيان األندل: نسبه

 قبيلة من الرببر، فهو الغرناطي املولد واملنشأ -بفتح النون وسكون الفاء-النفزي نسبة إىل نفزة 
  .واملصري الدار

هـ أربع ومخسني ٦٥٤ يف أواخر شوال سنة -مدينة يف حضرة غرناطة-ولد مبطخشارش : مولده
  .وستمائة

__________  



والدرر ، ٣٨٦٩ رقم ٣٧٩ ص١ء البن اجلزري ج، طبقات القرا٤١٠ بغية الوعاة للسيوطي ص١
  . حتقيق األستاذ حممد سيد جاد احلق٥٠٥٩ رقم ٢٠٦ ص٥الكامنة البن حجر ج

)١/٧٤(  

  

  .أبو حيان حنوي عصره ولغويه ومفسره وحمدثه ومؤرخه وأديبه: من حياته
ن الزبري وابن أيب أخذ القراءات عن أيب جعفر بن الطباع، والعربية عن أيب احلسن اآلبذي وأيب جعفر ب

األحوص وابن الصائغ وأيب جعفر اللبلي، ومبصر عن البهاء بن النحاس ومجاعة، وتقدم يف النحو، وأقرأ 
يف حياة شيوخه باملغرب، ومسع احلديث باألندلس وإفريقية واإلسكندرية ومصر واحلجاز من حنو 

ص والرضي والشاطيب والقطب أربعمائة ومخسني شيخا، منهم أبو احلسني بن ربيع وابن أيب األحو
  .القسطالين والعز احلراين

وأجاز له خلق من املشرق واملغرب، منهم الشرف الدمياطي والتقي ابن دقيق العيد والتقي رزين وأبو 
  .اليمني بن عساكر

وأكب على طلب احلديث وأتقنه وبرع فيه، ويف التفسري والعربية والقراءات واألدب والتاريخ، اشتهر 
  .ار صيتهامسه وط

وأخذ عنه أكابر عصره وتقدموا يف حياته كالشيخ تقي الدين السبكي وولديه واجلمال األسنوي وابن أم 
  .قاسم وابن عقيل والسمني وناظر اجليش والسفاقسي وابن مكتوم وخالئق

ة، مل أره قط إال يسمع أو يشتغل أو يكتب أو ينظر يف كتاب، وكان ثبتا قيما عارفا باللغ: قال الصفدي
وأما النحو والتصريف فهو اإلمام املطلق فيهما، خدم هذا الفن أكثر عمره حىت صار ال يدركه أحد يف 

وله اليد الطوىل يف التفسري واحلديث وتراجم الناس، ومعرفة طبقام ، أقطار األرض فيهما غريه
ته أئمة وشيوخا يف وخصوصا املغاربة، وأقرأ الناس قدميا وحديثا وأحلق الصغار والكبار وصار تالمذ

  .حياته، والتزم أال يقرئ أحدا إال يف كتاب سيبويه أو التسهيل أو مصنفاته
وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه محلته حدة الشبيبة على التعرض لألستاذ أيب جعفر بن الطباع وقد 

ليه وتكذيب وقعت بينه وينب أستاذه أيب جعفر بن الزبري واقعة فنال منه وتصدى للتأليف يف الرد ع
  .روايته، فرفع أمره إىل السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى مث ركب البحر وحلق املشرق

)١/٧٥(  

  



أن مما : الذي ألفه يف ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته" النضار"ورأيت يف كتابه : قال السيوطي
قال . فلسفة والرياضة والطبيعةقوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن بعض العلماء رموه باملنطق وال

إين كربت وأخاف أن أموت فأرى أن ترتب يل طلبة أعلمهم هذه العلوم، لينفعوا السلطان : للسلطان
فأشري إيلّ أن أكون من أولئك، ويرتب يل راتب وكسوة وإحسان فتمنعت : من بعدي، قال أبو حيان

  .ورحلت خمافة أن أكره على ذلك
لَم العراقي وحضر جملس األصبهاين، ومتذهب للشافعي، وكان أبو البقاء وقرأ على الع: قال الصفدي

  .إنه مل يزل ظاهريا: يقول
وكان ابن ، حمال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه: كان أبو حيان يقول: وقال ابن حجر

 وسيبويه كان نيب :تيمية مث وقع بينه وبينه يف مسألة نقل فيها أبو حيان شيئا عن سيبويه، فقال ابن تيمية
  .لقد أخطأ سيبويه يف ثالثني موضعا من كتابه فأعرض عنه ورماه يف تفسريه النهر بكل سوء!! النحو

وهو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالك ورغبهم يف قراءا وشرح هلم غامضها : وقال الصفدي
  .وخاض م جلجها

 وكان له إقبال على الطلبة األذكياء وعنده تعظيم ،هذه حنو الفقهاء: وكان يقول عن مقدمة ابن احلاجب
  .هلم

  .توىل تدريس التفسري باملنصورية واإلقراء جبامع األقمر
كان يفخر بالبخل كما يفخر الناس بالكرم، وكان ثبتا صدوقا حجة، سامل العقيدة : قال األدفوي: صفاته

ظاهر وإىل حمبة علي بن أيب طالب، من البدع الفلسفية واالعتزال والتجسيم، ومال إىل مذهب أهل ال
كثري اخلشوع والبكاء عند قراءة القرآن، وكان شيخا طواال حسن النغمة مليح الوجه ظاهر اللون 

  .مشربا حبمرة، منور الشيبة، كبري اللحية، مسترسل الشعر
  .وكانت عبارته فصيحة لكنه يف غري القرآن يعقد القاف قريبا من الكاف

  :منها: مصنفاته
  .البحر احمليط يف التفسري -١

)١/٧٦(  

  

  . النهر خمتصره يف جملدين-٢
  . إحتاف األريب مبا يف القرآن من الغريب-٣
  . التذييل والتكميل يف شرح التسهيل مطول-٤
مل يؤلف يف العربية أعظم من هذين الكتابني وال : قال السيوطي.  ارتشاف الضرب من لسان العرب-٥



  .ألحوال وعليهما اعتمدت يف كتايب مجع اجلوامعأمجع، وال أحصى للخالف وا
  . التنخيل امللخص يف شرح التسهيل للمصنف وابنه بدر الدين-٦
  . األسفار امللخص يف شرح سيبويه للصغار-٧
  . التجريد ألحكام سيبويه-٨
  .أربعة جملدات كبار.  التذكرة يف العربية-٩

  . التقريب يف خمتصر املقرب-١٠
  . التدريب وشرحه-١١
  . املبدع يف التصريف-١٢
  . غاية اإلحسان يف النحو-١٣
  . شرح الشذا يف مسألة كذا يف النحو-١٤
  . اللمحة الشذرة يف النحو-١٥
  . االرتضاء يف الضاد والظاء-١٦
  . عقد الآليل يف القراءات على وزن الشاطبية وقافيتها-١٧
  . احللل احلالية يف أسانيد القرآن العالية-١٨
  .ندلس حناة األ-١٩
  . األبيات الوافية يف علم القافية-٢٠
  . منطق اخلرس يف لسان الفرس-٢١
  . اإلدراك للسان األتراك-٢٢

)١/٧٧(  

  

  . زهو امللك يف حنو الترك-٢٣
  :ومما مل يكمل، وغري ذلك،  الوهاج يف اختصار املنهاج، للنووي-٢٤

  . شرح نصف ألفية ابن مالك يف جملدين-١
  .لتصريف واإلعراب اية اإلعراب يف ا-٢
  . أرجوزة خالصة التبيان يف املعاين والبيان-٣
  . أرجوزة نور الغبش يف لسان احلبش-٤
  . جماين اهلصر يف تواريخ أهل العصر-٥

  ,١ مخس وأربعني وسبعمائة ودفن يف مقربة الصوفية٧٤٥مات يف ثامن عشرين صفر سنة : وفاته



  : الشرف املغيلي-٣
  .ن عيسى املغيلي الشيخ شرف الدينهو عيسى بن خملوف ب: نسبه

كان عاملا من علماء املالكية، درس مذهب اإلمام مالك ونبغ فيه، والتف اجلميع حوله : من حياته
ينتفعون به ويتلقون عنه، وويل مناصب دينية هامة، وكان حكما عدال يعطي احلقوق لذويها، حىت أحبه 

  .الناس وأكربوه وأجلوه لرتاهته وحصافته
كان من فضالء املالكية وأعيام بالديار املصرية، وويل قضاء املالكية ا فحمدت :  فرحونقال ابن

  .سريته
وكان من أعالم األصول والفروع جليل القدر عظيم الشأن، انتقل إىل العراق، ففاق األقران وصحح 

  كثريا من املتون، وجلس الكثري يف جملسه وأذن
__________  

، وطبقات الشافعية ٣٥٥٥ رقم ١، وطبقات القراء البن اجلزري ج١٢١ص بغية الوعاة للسيوطي ١
 ٦، وشذرات الذهب البن العماد ج٢٨٨ ص٢، والبدر الطالع للشوكاين ج٣١ ص٦للسبكي ج

  .١٤٥ص

)١/٧٨(  

  

هلم بالتدريس ومنحهم إجازات، وكان مهه وضع األمور يف نصاا، فكثر امللتفون حوله واقتدوا به 
  .ولوا من معينه

شيخنا العامل األوحد أبو األصبغ أحد األعالم اجللة وعلماء امللة إمام : "قال خالد البلوي يف رحلته
األئمة، وعلم األعالم يف الفروع واألصول والكالم، مصيبا يف اختياراته من استقصاء واقتصار واستيفاء 

طالق العامل الصدر العايل واختصار، فات قدره األقدار يف ضبط الفوائد، ولقط الفرائد، فهو على اإل
القدر، رحل للعراق، فأحرز خصال السباق، واكتسب خبطه األصول العتاق، صحح متونه، وحدق 

للصواب عيونه، وتبدو هلا بشر ونشر كأمنا تبلج وجه الصبح، أو نفح العطر، مسعت فوائد من لفظه، 
املختصر األكرب، وأذن يل يف وقيدت شوارد من حفظه، قرأت عليه بعض خمتصر احلالب للعز النيلي 

  .هـ. ا. تدريسه
كان رجال عايل اهلمة عظيم القدر، ميتاز بالكرم، واملروءة، وحسن األخالق بصريا باألمور، : صفاته

وحمبة الناس له أمثن شيء عنده، كثري االعتناء بنفسه يف بعد عن العجب واخليالء، وكان ذا عقل راجع 
  .ى الناسمفكر حصيف الرأي، كثري الفضل عل

عايل القدر مجع إىل معارفه بني كرم ومروءة وظرف وفتوة وروايات، وعقل وحصاة، : قال خالد البلوي



  .وبالبحث مل أعثر على مؤلف له. هـ. ا. وفضائل غري مستقصاة
  ,١هـ ست وأربعني وسبعمائة من اهلجرة٧٤٦تويف رمحه اهللا سنة : وفاته

  : اد إمساعيل الششتري-٤
نسبة ، اعيل بن حممد بن عبد اهللا الششتري جمد الدين النحوي املقرئ األستاذ والششتريهو إمس: نسبه

  .إىل قريته ششتر
مل يتعرض مرجع من املراجع إىل تاريخ ميالده، وكان إماما عاملا حافظا عارفا باللغة العربية : من حياته

  .ع فيه وتفنن وأجادمقرئا ضابطا متقنا للقراءات حىت صار شيخا للقراء، درس األصول وبر
__________  

، نيل االبتهاج بتطريز الديباج ١٨٤ الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون ص١
  .١٨٩لسيدي أمحد بابا التنبكيت ص

)١/٧٩(  

  

وتقلب يف مناصب علمية وخمتلفة وترأس مدارس علمية وظهرت حصافته، وهذا مما زاد من علو قدره 
مه بالقراءات ومسو امسه، حىت مسع به خلق كثري، ووفدوا إىل مدرسته وتعلموا فيها وجلسوا وازدهار عل

  .يف جملسه مث نقلوا ما محلوه إىل ذويهم، ومن يلتف حوهلم من طاليب الفن
وكان كعادة غريه، تقلب على أيدي علماء عصره، فنهل من معينهم وتزود من علمهم وشرب منهم ما 

  .أه، وهذه طبيعة العامل الناجح الذي يريد أن ينتفع به الناس ويتزودوا بهيشفي غليله ويروي ظم
  .أخذ العربية عن مجاعة وصحب العالء القونوي، وأخذ عنه العربية واألصول وغري ذلك

وأخذ القراءات وأتقنها وأجادها على الشطنويف والتقي الصائغ، وبرع يف كل باب طرقه ويف كل فن 
  .عالمة األوحد وأستاذ القراءة والنحو واألصولاندمج فيه حىت أصبح ال

إمام صفة صالح الدين بالصالحية مث خانقاه سرياقوس، شيخ القراء : قال ابن اجلزري يف طبقات القراء
العالمة األوحد األستاذ املقرئ النحوي األصويل الشافعي، برع يف القراءات واألصول والعربية، وكان 

وبالبحث مل ، انتفع به مجاعة، لية، مشهورا حبسن القراءة وجودة األداءشيخ القراءات باملدرسة الفاض
  .أعثر على اسم مؤلف له

  .وأخذ عنه البدر ابن أم قاسم
كان رجال عاملا فاضال تقيا ورعا حمبا للخري والعلم واالنتفاع به، كثري اإلنفاق من أجله، وليس : صفاته

والناس يفدون إىل قربه ، من كبار أولياء اهللا تعاىلهذا بغريب عليه، بل هو قدوة لوالده الذي كان 
  .ويزورونه تربكا به



ينعت بالشيخ تاج الدين البناكيت يزار ، كان والده من كبار األولياء مدفون بقريته: قال ابن اجلزري
  .ويتربك به

  .١ مثان وأربعني وسبعمائة من اهلجرة٧٤٨مات سنة : قال السيوطي وابن اجلزري: وفاته
__________  

  .٧٨١، رقم ١٦٨ ص١، طبقات القراء البن اجلزري ج١٩٩ بغية الوعاة للسيوطي ص١

)١/٨٠(  

  

  : مشس الدين بن اللبان-٥
هو حممد بن أمحد بن عبد املؤمن الشيخ مشس الدين بن اللبان الدمشقي مث املصري الشافعي اإلمام : نسبه

  .العالمة املعروف بابن اللبان
  . مخس ومثانني وستمائة من اهلجرة٦٨٥ولد سنة : هبقال يف شذرات الذ: مولده

كان عارفا بالفقه واألصول والعربية، أديبا شاعرا، مسع بدمشق من أيب حفص عمر بن املنعم : من حياته
  .بن القواس

وقدم إىل الديار املصرية فأنزله ابن الرفعة مبصر وأكرمه إكراما كثريا، ومسع ا من شرف الدين 
د الرمحن بن عبد القوي بن عبد الكرمي اخلتعمي، وحدث بالديار املصرية، ومسع الدمياطي ومن عب

احلديث، وتفقه على كثريين، وبرع يف مجلة الفنون، وزاول التدريس بزاوية يف جامع عمرو بن العاص مث 
بزاوية اإلمام الشافعي، وسار على طريق الشاذلية، وصحب ياقوت العرش املتصوف، فاشتهر غري أنه 

فهاج عليه الفقهاء وحاكموه أمام قاضي القضاة مث استنقذه ابن فضل ، م كالما صوفيا يشعر باالحتادتكل
  .اهللا

تفقه على جنم الدين بن الرفعة وصحب يف التصوف الشيخ ياقوت : قال السبكي يف طبقات الشافعية
العباس املرسي باإلسكندرية، وكان الشيخ ياقوت املقيم باإلسكندرية من أصحاب سيدي الشيخ أيب 

صاحب سيدي الشيخ أيب احلسن الشاذيل، وبرع ابن اللبان فقها وأصوال وحنوا وتصوفا، ووعظ الناس 
وعقد جملس التذكري مبصر، وبدرت منه ألفاظ يوهم ظاهرها ما ال شك يف براءته منه، فاتفقت له كائنة 

  . الشيخ الشافعي رضي اهللا عنهشديدة مث جناه اهللا تعاىل، ودرس باآلخرة باملدرسة ااورة لضريح
أحد العلماء اجلامعني بني العلم والعمل، امتحن : ويف شذرات الذهب، قال احلافظ زين الدين العراقي

بأن شهد عليه بأمور وقعت يف كالمه، وأحضر إىل جملس اجلالل القزويين وادعي عليه بذلك فاستتيب 
  .لة وخترج به مجاعة من الفضالءومنع من الكالم على الناس وتعصب عليه بعض احلناب

)١/٨١(  



  

ومسع منه الطلبة وخرج له شهاب الدين أمحد بن أيبك الدمياطي جزءا من حديثه، وكان أديبا شاعرا 
  .عاملا بالعربية ذكيا فصيحا متجمعا عن الناس مهاما مهيبا

 حياول االندماج يف كان ابن اللبان لسنا فطنا ذا مهة وقوة وصرامة وحزم، مييل إىل اجلد وال: صفاته
  .الناس وقد يرغب يف االبتعاد واالنقباض عنهم، ومع هذا كان حمترما مقدرا بني اخللق خيافونه ويهابونه

  :منها: مؤلفاته
  . ترتيب األم لإلمام الشافعي ومل يبيضه-١
  . واختصر الروضة ومل يشتهر لغالقة لفظه-٢
  . وخمتصر يف علوم احلديث-٣
  .نحو ومجع كتابا يف ال-٤
  . وكتاب يف التصوف-٥
  . وله تفسري مل يكمله-٦
وهو خمتصر حسن تكلم فيه عن ،  وله كتاب متشابه القرآن واحلديث تكلم فيه على طريقة الصوفية-٧

  .بعض اآليات واألحاديث املتشاات
بان مات ابن الل: يف شذرات الذهب وأخبار مصر والقاهرة وطبقات الشافعية والوايف بالوفيات: وفاته

  ,١ تسع وأربعني وسبعمائة٧٤٩بالطاعون يف شوال سنة 
  : سراج الدين الدمنهوري-٦

  .هو عمر بن حممد بن علي بن فتوح سراج الدين أبو حفص الغزي الدمنهوري املصري الشافعي: نسبه
  .مولده بعد الثمانني وستمائة من اهلجرة: قال ابن اجلزري يف طبقات القراء: مولده

__________  
، وشذرات الذهب البن ٨٥٣ ص٣، األعالم للزركلي ج١٨٠ ص١سن احملاضرة للسيوطي ج ح١

، والوايف بالوفيات للصفدي ١١٨ ص٤، وعصر سالطني املماليك حملمود رزق ج١٦٣ ص٦العماد ج
  .٤٢٥ رقم ١٦٨ ص٢ج

)١/٨٢(  

  

ن الفنون وجلس يف كان عاملا مفضاال متقنا جامعا للعلوم، تنقل بني يدي العلماء يف كثري م: من حياته
حلقام، واستمع إىل دروسهم، وناقش وعارض يف جملس شيوخه يف سبيل الوصول إىل ما تصبو إليه 
نفسه من احلصول على أكرب قدر من العلوم والفنون، فجلس يف حلقات النحو والقراءات واحلديث 



  .والفقه متلقيا عن شيوخ وثق فيهم، وبرع على أيديهم
وعن التقي ابن الصائغ أيضا وغريه، ، خ شرف الدين حممد بن علي احلسين الشاذيلأخذ العربية عن الشي

وأخذ القراءات عن الشيخ شرف الدين بن الشواء الضرير باإلسكندرية وعن التقي الصائغ، واملعاين عن 
 اجلالل القزويين، واألصول عن العالء القونوي، والفقه عن مجاعة منهم العالمة نور الدين علي بن

يعقوب القرشي البكري، ومسع من احلجار والشريف واملرسوي، وأذن له باإلفتاء مجاعة آخرهم الشيخ 
  .مشس الدين األصبهاين، وبرع يف األصول ونبغ فيه حىت صار أستاذا يعتد به ويؤخذ عنه

ودرس يف أماكن خمتلفة ومتعددة، وصحب القونوي وقرأ عليه خمتصر ابن احلاجب وتلخيص املعاين 
لبيان، ومل جيد بدا من أن يعمل على منفعة الناس وطالبه ورواده، فكان ينتقل إىل املكان األكثر نفعا وا

هلم، ويلقى املتاعب والصعاب يف سبيل إفادة مجع غفري من اخللق، فأحبه اجلميع وأحاطوا به حىت مسي 
  .بالعالمة األوحد، وصار شيخا للقراءة والكل يسمع حلديثه ويعمل بإفتائه

وحلرصه على إفادة اجلمع، أقرأ مبكة " العالمة األوحد املقرئ الفقيه املفيت شيخ القراء: "ال ابن اجلزريق
  .واملدينة وأفاد الكثري من الناس

وحدث عنه أبو اليمن البصري، ومع كل هذا كان يبخل بعلمه، وقد خلف محل بعري من كتبه دون 
  . تعمل على ضمها ومجعهااالنتفاع ا، وهلكت دون أن متلكها اليد اليت

وأقرأ القراءات باحلرمني الشريفني وأفاد، وكان ضنينا بعلمه وخلف : "قال ابن اجلزري يف طبقات القراء
  ".مجلة من الكتب والدنيا وهلكت بعده فلم ينتفع ا

)١/٨٣(  

  

ي ذاع صيته وإنين أنظر إىل هذا العامل األصويل الذي أصبح شيخا للقراء، الفقيه صاحب الفتوى، الذ
كيف يضن مبا أعطاه اهللا . وطار امسه بني اخللق ويف األرض املكرمة، ومع كل هذه املنح الربانية العظيمة

  وأسبغه عليه من نعمة العلم؟
خييل إيلّ أنه كان حيب احملافظة واحلرص كل احلرص على ما وهبه اهللا وعلى كل ما يقتنيه وتضمه مكتبة 

  .اسم مؤلف لهوبالبحث مل أعثر على ، مرتله
 إحدى ومخسني ٧٥١مات سراج الدين الدمنهوري سنة : قال ابن حجر يف الدرر الكامنة: وفاته

  .وسبعمائة من اهلجرة
هـ اثنتني ومخسني ٧٥٢هذا وهم بل مات يف يوم الثالثاء ثالث عشر ربيع األول سنة : وقال الفاسي

  .وسبعمائة
  ,١هـ اثنتني ومخسني وسبعمائة٧٥٢شهر ربيع األول سنة تويف مبكة : وقال ابن اجلزري يف غاية النهاية



  : أبو عبد اهللا الطنجي-٧
تصفحت املراجع فلم أعثر له على ترمجة، وقال السيوطي يف كتاب بغية الوعاة يف طبقات اللغويني 

أبو عبد اهللا الطنجي شيخ من أهل النحو نقل عنه أبو حيان يف االرتشاف وذكره : ٢٩٤والنحاة ص
  .هكذا

__________  
 شذرات ٣٦٣، بغية الوعاة للسيوطي ص٢٤٣٢ رقم ٥٩٧ ص١ طبقات القراء البن اجلزري ج-١

  .٢٢٣ ص٢، الدرر الكامنة البن حجر ج١٧٢ ص٦الذهب البن العماد ج

)١/٨٤(  

  

  :تالميذ املرادي املعروف بابن أم قاسم
س يف حلقات دروسهم، فما لقد تأثر ابن أم قاسم بعلماء عصره وتتلمذ على أيديهم وتلقى عنهم وجل

دام قد تأثر بالغري ونبغ عن طريقهم، فال بد أن يكون قد خرج أجياال برزوا إىل اتمع تأثروا به 
  .وتتلمذوا عليه وجلسوا يف حلقات درسه، وأفادوا غريهم مبا وهبهم اهللا من نعم العطاء

ه من تتلمذ على ابن أم قاسم بعد البحث واالستقصاء مل أجد نصا يف كتب التاريخ يذكر في: وأقول
سوى جالل بن أمحد املعروف بالتباين، ومل أمتكن من احلصول على أي مؤلف للشيخ جالل التباين حىت 

  .أحكم بأنه نقل عن شيخه أم ال
فإنه نقل عنه وهو يف ،  وإن كان مل يثبت أنه تتلمذ عليه-وأيضا ابن هشام-فعلى ذلك اختذته تلميذا له 

  .عصره
  .ض التالميذ الذين تأثروا بابن أم قاسم وأخذوا عنهوسأذكر بع

  .وذلك حسب الترتيب الزمين يف وفيام
  : ابن هشام األنصاري-١

هو عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري الشيخ مجال الدين احلنبلي : نسبه
  .النحوي املصري الفاضل العالمة املشهور أبو حممد

  .هـ مثان وسبعمائة٧٠٨ولد يف ذي القعدة سنة :  حجر يف الدرر الكامنةقال ابن: مولده
لزم الشيخ الشهاب عبد اللطيف بن املرحل وتال على ابن السراج، ومسع من أيب حيان ديوان : من حياته

زهري بن أيب سلمى ومل يالزمه وال قرأ عليه، وحضر دروس الشيخ تاج الدين التربيزي، وقرأ على الشيخ 
الفاكهي شرح اإلشارة له إال الورقة األخرية، وتفقه للشافعي مث اندمج يف املذهب احلنبلي فحفظ التاج 

  .خمتصر اخلرقي يف دون أربعة أشهر وذلك قبل موته خبمس سنني



وأتقن العربية ففاق األقران بل الشيوخ، وحدث عنه ابن مجاعة بالشاطبية وخترج به مجاعة من أهل مصر 
  .وغريهم

)١/٨٥(  

  

تصدر للتدريس ونفع الطالبني وانفرد بالفوائد الغريبة واملباحث الدقيقة واالستدركات العجيبة و
والتحقيق البارع واالطالع املفرط واالقتدار على التصرف يف الكالم وامللكة اليت يتمكن من التعبري ا 

  .عن مقصوده مبا يريد مسهبا وموجزا
بية، اشتهر بالتحقيق وسعة االطالع واالقتدار على التصرف وكان ابن هشام من كبار علماء اللغة العر

  .يف الكالم، وذاع صيته يف العامل اإلسالمي وطارت مصنفاته يف غالب الديار
  :قال ابن خلدون يف ابن هشام

  .مازلنا وحنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية يقال له ابن هشام أحنى من سيبويه
  :خمالفته أليب حيان

واهللا -كان كثري املخالفة أليب حيان شديد االحنراف عنه، ولعل ذلك : ال الشوكاين يف البدر الطالعق
 لكون أيب حيان كان منفردا ذا الفن يف ذلك العصر غري مدافع عن السبق فيه، مث كان املنفرد -أعلم

لتمكن من البلوغ إىل  وكثريا ما ينافس الرجل من كان قبله أو با-ابن هشام-بعده هو صاحب الترمجة 
ما ال يبلغ إليه، وإال فأبو حيان هو من التمكن من هذا الفن مبكان، ومل يكن للمتأخرين مثله ومثل 

  .صاحب الترمجة
وهكذا نافس أبو حيان الزخمشري فأكثر من االعتراض عليه يف النحو لكون الزخمشري ممن تفرد ذا 

  .الشأن وإن مل يكن عصره متصال بعصره
  .قيقة ينبغي ملن أراد إخالص العمل أن يتنبه هلا فإا كثرية الوقوع بعيدة اإلخالصوهذه د

كان ابن هشام مييل إىل التواضع ويعطف على أقربائه ويربهم ويعطي الفقراء واحملتاجني ويشفق : صفاته
  .وكان دمث األخالق، رقيق القلب، سهال لينا وديعا حيب التعامل مع الناس، عليهم

إن ابن هشام استفاد من املرادي وتأثر به، وظهر هذا األثر يف : قالوا: به ابن هشام من املراديما انتفع 
  اجلزء األول من كتابه املسمى مبغين اللبيب يف
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مواضع متعددة، فنقل لفظه أو اقتبس معناه معتمدا عليه وذلك من كتاب ابن أم قاسم السمعي باجلىن 
  .الداين يف حروف املعاين

  :منها: مصنفاته
منه نسخ يف أكثر مكاتب أوربا، ودار الكتب املصرية، .  مغين اللبيب عن كتب األعاريب يف النحو-١

  :وله عدة شروح.  ويف مصر مرارا١٢٧٤وطبع يف طهران سنة 
  . شرح للدماميين-أ

  . شرح للشمين-ب
  . شرح للدسوقي-جـ

  . شرح لألمري-د
طبع مبصر وتونس مرارا، واهتم . عليه شرح املؤلف، النحو قطر الندى وبل الصدى من أهم كتب -٢

  .م وعليه شروح كثرية١٨٨٧اإلفرنج به فنقله كوجيار إىل الفرنسية، وطبع يف ليدن سنة 
  .وله شروح. منه نسخة خطية يف برلني وغوطا.  اإلعراب عن قواعد اإلعراب يف النحو-٣
  .رها مطبوعطبع مرارا، وله شروح أكث.  شذور الذهب يف النحو-٤
يف أغوص مسائل النحو، منه نسخ خطية يف برلني وباريس ودار .  موقد األذهان وموقظ الوسنان-٥

  .الكتب املصرية
  .طبع مبصر.  ألغاز حنوية-٦
  .عول فيها على ابن جين، وهو يف برلني.  الروضة األدبية يف شواهد علوم العربية-٧
  .وعليه شروح. زانة التيموريةبباريس ويف اخل. يف النحو.  اجلامع الصغري-٨
  .جملد.  التوضيح على ألفية ابن مالك-٩
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  .أربعة جملدات.  رفع اخلصاصة عن قراءة اخلالصة-١٠
  .جملدان.  عمدة الطالب يف حتقيق تصريف ابن احلاجب-١١
  .عدة جملدات.  التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل-١٢
  .مسودة.  شرح التسهيل-١٣
  . شرح الشواهد الكربى-١٤
  . شرح الشواهد الصغرى-١٥
  . القواعد الكربى والصغرى-١٦



  . اجلامع الكبري والصغري-١٧
  . شرح اللمحة أليب حيان-١٨
  . شرح بانت سعاد-١٩
  . شرح الربدة-٢٠
  .مخسة عشر جملدا.  التذكرة-٢١
  .وغري ذلك.  املسائل السفرية يف النحو-٢٢

  . والتسهيل ورسائل وكتب أخرى متفرقة يف مكتبات أورباوله عدة حواش على األلفية
 إحدى ٧٦١مات ليلة اجلمعة خامس ذي القعدة سنة : قال ابن حجر والسيوطي والشوكاين: وفاته

  ,١وستني وسبعمائة
  : جالل التباين-٢

 -ةبكسر الفوقانية والزاي وقبلها وبعدها حتتانية ساكن-هو جالل بن أمحد بن يوسف التيزيين : نسبه
  .جالل الدين ويقال امسه رسوال،  لرتوله التبانة ظاهر القاهرة-مبثناة مث موحدة ثقيلة-املعروف بالتباين 

__________  
، بغية الوعاة ١٥٤ ص٣تعليق الدكتور شوقي ضيف ج.  تاريخ آداب اللغة العربية جلورجي زيدان١

 ٢ البن حجر ج، الدرر الكامنة٢٣٠ ص١، وحسن احملاضرة للسيوطي ج٢٩٣للسيوطي ص
 ١، البدر الطالع للشوكاين ج١٩١ ص٦، شذرات الذهب البن العماد ج٢٢٤٨، رقم ٤١٥ص
  .٤٠١ص
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قال . وتقلب بني يدي العلماء، قدم القاهرة فأقام مبسجد التبانة فغلب عليه نسبته إليها: من حياته
 يف البخاري من الشيخ عالء الدين قدم القاهرة قبل اخلمسني، ومسع: احلافظ ابن حجر يف الدرر الكامنة

التركماين، وأخذ عنه وعن القوام اإلتقاين، وأخذ يف العربية عن ابن أم قاسم والقوام واإلتقاين والشيخ 
وكان فقيها أصوليا حنويا بارعا ، جالل الدين بن هشام وابن عقيل، وبرع يف الفنون مع الدين واخلري

  .ال ونظر الكسوة ومشيخة خانقاه شيخونوأفىت ودرس سنني، وويل وكالة بني امل
هذا فن : وقال. وانتهت إليه رياسة احلنفية يف زمانه، وعرض عليه القضاء غري مرة فأصر على االمتناع

  .حيتاج إىل دراية ومعرفة إصالح وال يكفي فيه االتساع يف العلم
  .ودرس بالضرغتمشية واألجلهية ومدرسة اجلائي وكتب على الفتوى

  .عنه ولده الشيخ شرف الدين، والشيخ عز الدين احلاضري احلليبوممن أخذ 



وكان له صلة باألمراء واألكابر، وعظم وضخم وتردد الناس إىل بابه وهو مع ذلك مالزم لالشتغال 
  .واألشغال مع الديانة والصيانة

يف نبوغه وكان شديد احلرص على مالقاة العلماء واالجتماع م ومالزمته هلم، ألم كانوا سببا 
  .وشهرته وعظمته وعلو قدره

كان حمبا يف السنة حسن العقيدة شديدا على اإلحلادية واملبتدعة، وكان ذا مهة عالية ومكارم : صفاته
أخالق، كثري الرب على الناس عطوفا عليهم، كثري الصدقة على الفقراء واحملتاجني، وكان له حرمة يف 

  .الدولة وكلمة مسموعة
  :انيف منهاوصنف تص: مصنفاته

  . املنظومة يف الفقه-١
  .يف أربعة جملدات.  شرح املنظومة يف الفقه-٢
  . شرح املشارق-٣
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  . شرح املنار-٤
  . شرح التلخيص-٥
  .رأيته خبطه: قال ابن حجر العسقالين.  اختصر شرح مغلطاي على البخاري-٦
  . له تصنيف يف منع تعدد اجلمع-٧
  .يد وينقص تصنيف يف أن اإلميان يز-٨
  . له كتاب علق فيه على البزدوي-٩

مات بالقاهرة يف ثالث عشر رجب : قال السيوطي يف بغية الوعاة وابن العماد يف شذرات الذهب: وفاته
  .١ ثالث وتسعني وسبعمائة عن بضع وستني سنة٧٩٣سنة 

  :مؤلفاته
  :مؤلفات ابن أم قاسم

، فدرس كتب السابقني وتفحصها، أجلهاللمرادي مؤلفات بذل فيها كل جهده وكرس حياته من 
، وأضاف ذلك إىل ما حوته قرحيته وجاد به تفكريه، فاقتطف منها أزهارها وجىن ما أعجبه من مثارها

فأعجب املعاصرين واخللف فاعتمدوا على مؤلفاته ونقلوا منها وكانت مصدرا لكل باحث ومنارة لكل 
  .ومن ذلك، نضب ومن علمه الذي ال ينفدفنهلوا من معينه الذي ال ي، من يريد أن يسترشد

  . اجلىن الداين يف حروف املعاين-١



  . شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك-٢
  . شرح ألفية ابن مالك-٣

__________  
، والدرر الكامنة البن ٢٠٠ ص١، وحسن احملاضرة للسيوطي ج١٢٣ بغية الوعاة للسيوطي ص١

، روضات ١، البدر الطالع للشوكاين ج٣٢٧ ص٦ن العماد ج، شذرات الذهب الب٨٢ ص٢حجر ج
  .١٦٢اجلنات للخوانساي ص
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  . شرح باب وقف محزة وهشام على اهلمزة من الشاطبية-٤
  ".وتسمى مقدمة ابن احلاجب يف علم العروض" شرح املقصد اجلليل يف علم اخلليل -٥
  .اوي شرح املفيد على عمدة ايد يف علم التجويد للسخ-٦
  . رسالة يف اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب-٧
مل . وشرح االستعاذة والبسملة كراس ملكته خبطه: قلت:  شرح االستعاذة والبسملة، قال السيوطي-٨

  .أعثر عليه
  .مل أعثر عليه.  تفسري القرآن الكرمي يف عشرة جملدات أتى فيه بالفوائد الكثرية وإعراب القرآن-١٠
  .مل أعثر عليه. ولية شرح اجلز-١١
  .مل أعثر عليه.  شرح الكافية الشافية-١٢
  .مل أعثر عليه.  شرح الفصول البن معط-١٣
  .مل أعثر عليه.  شرح احلاجبية النحوية-١٤

  :وهي.. وسأذكر نبذة موجزة عن كل مؤلف عثرت عليه يف املكتبات
  : كتاب اجلىن الداين يف حروف املعاين-أوال

 عام، وطلعت، وتيمور، وحيتوي ٣٨١، ٥٤١بدار الكتب املصرية حتت أرقام هو كتاب خمطوط مودع 
  . سطرا١٩ ورقة ومسطرته ١٤٢على 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم: "أوله

  :وبعد... جبميع حمامده، وصالته وسالمه على سيدنا حممد خامت أنبيائه. احلمد له. رب يسر يا كرمي
ف صنوفه مبنيا أكثرها على معاين حروفه صرفت اهلمة إىل فإنه ملا كانت مقاصد كالم العرب على اختال

  ".إخل... حتصيلها
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حقا إنه كتاب قيم عظيم طرق صاحبه فيه األبواب املوصدة ففتحها على مصراعيها، حيث أنار القارئ 
طريق اهلداية، فقد دقق كالمه، ووضع نصب عينه احلروف ومعانيها فكشف عن غامضها، ويسر 

  .وذكرها مجلة وتفصيال، وهي مع قلتها كثر درها وبعد غورها. يهاالوقوف عل
  .فقرب البعيد وسهل ما صعب منها، وجعله يف متناول أيدينا ومساه اجلىن الداين يف حروف املعاين

وحيتوي هذا الكتاب الذي ندر وجوده وقل ما مياثله أو يضاهيه على مقدمة ومخسة أبواب، واشتملت 
  .ولاملقدمة على مخسة فص

بني يف الفصل األول حد احلرف، ويف الثاين ملاذا مسي حرفا؟ ويف الثالث يف مجلة احلرف ومعانيه 
  .إن النحويني جعلوا للحرف مخسني معىن: حىت إنه قال، وأقسامه

إن بعض : إنه عامل وغري عامل، واخلامس يف عدة احلروف وقال: ويف الرابع يف بيان عمله، وقال
  .مجلة املعاين ثالثة وسبعون حرفا، ذكر بعضهم نيفا وتسعني حرفاإن : النحويني قالوا

ولقد وقف ابن أم قاسم على كلمات أخر خمتلف يف حرفيتها ترتقي هلا عدة احلروف إىل املائة، وهي 
  .منحصرة يف مخسة أقسام وجعل لكل قسم بابا

، والسني، والشني، والفاء، اهلمزة، والباء، والتاء. فالباب األول يف األحادي، وهي أربعة عشر حرفا
والكاف، والالم، وامليم، والنون، واهلاء، والواو، واأللف، والياء، وقد مجعها ابن أم قاسم يف كتابه هذا 

  ".بكشف سألتمونيها"يف قولك 
مث بدأ باهلمزة مفصال ضاربا األمثلة من القرآن الكرمي وأشعار العرب عارضا رأي النحاة فيما يدرو يف 

  .ع وما يطرأ عليه من تغيريهذا املوض
  .مث عرض الباء موضحا معانيها زائدة وغري زائدة

رد كثري من احملققني سائر معاين الباء إىل معىن : وقد يعتمد على رأي سيبويه يف عرضه للكالم، فمثال قال
  ...اإللصاق، كما ذكر سيبويه، وجعلوه معىن ال يفارقها
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ول من حروف املعاين مع توضيح وإزالة الغموض وإبراز احملاسن ويف عارضا ما يف الباب األ، وهكذا
بعض األحيان يسأل وجييب ليقرب املعاين إىل ذهن القارئ مزيال ما فيه من شبهات، وقد يذكر تنبيهات 

عارضا فيه رأي . عقب كل قسم من األقسام، إلبداء مالحظاته، أو توضيح ما أشكل وإلظهار ما أم
  .النحاة
  .ليست زائدة فتتعلق: فال تتعلق بشيء، وقيل، هي زائدة: قيل" الم االستغاثة"يف تنبيه له فمثال 



أنه : والثاين، أحدمها أنه الفعل احملذوف، وهو اختيار ابن عصفور: ففي ما يتعلق به قوالن: وعلى هذا
  . يوضح ويبنيوهكذا... حرف النداء، وإليه ذهب ابن جين، وذهب الكوفيون إال أن هذه الالم بقية أل

وكثريا ما يعتد برأي ابن مالك ويؤيده، ويعتمد على ابن الناظم يف شرحه لأللفية وغري ذلك من النحاة 
  .البارزين املشهورين أمثال األخفش وابن األنباري والزجاج واملربد وابن يعيش وغريهم

 وخمتلف فيه ومجيع ذلك ضرب متفق عليه: مث انتقل إىل الباب الثاين، وهو الثنائي وقسمه إىل ضربني
  .إخل... إذ، وأل، وأم، وإن، وأو، وأي، وبل، وإذا: ثالثة وثالثون حرفا وهي

مث ذكرها على ترتيب مبينا معانيها وأغراضها عارضا رأي النحاة مؤيدا ما يراه متفقا واملقصود، 
  .مستشهدا بكتاب اهللا وأشعار العرب

متفق عليه وخمتلف فيه ومجلة ذلك أربعة وثالثون :  ضربانمث ينتقل إىل الباب الثالث يف الثالثي، وهو
إخل، ذكرها مرتبة مبينا معانيها وما يتعلق ا ضاربا ... أجل، وإذن وإذا وإال، وإىل، وإما: حرفا، وهي

  .لذلك األمثلة
وقد يذكر فوائد عقيب بعض املسائل، ليعرض فيها رأي النحاة يف إجياز واقتصار، ليقف القارئ على 

  . النحاة يف مسألة مارأي
بفتح التاء وضمها وكسرها والفتح هو املشهور، } ولَات حني مناصٍ{: قرئ" الت"فائدة يف : فمثال قال

والوقف عليها بالتاء عند سيبويه والفراء، وابن كيسان والزجاج، وبه وقف أكثر القراء وباهلاء عند 
  .الكسائي واملربد وبه قرأ الكسائي
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متفق عليه وخمتلف فيه ومجلته تسعة عشر حرفا : انتقل إىل الباب الرابع يف الرباعي، وهو ضربانمث 
  :وهي

  .بسطها بأسلوبه بسطا يزيل كل شبهة. مث ذكرها أيضا على الترتيب. إخل... إذما، وأال، وأما، وإما
: ال جيوز أن تقولو": حىت"وقد اعتمد على أيب حيان، واعتد برأيه معارضا رأي ابن مالك، قال يف 

ألن تفعل املتعدي ا الغرض منه أن ينقضي شيئا : أكلت السمكة حىت نصفها أو ثلثها، قال الزخمشري
  :ال يلزم واستدل بقول الشاعر: وقال ابن مالك. فشيئا حىت يأيت عليه

  نصفها راجيا فعدت يئوسا... عينت ليلة فمازلت حىت 
  .إخل... ا البيتوال حجة له يف هذ: قال الشيخ أبو حيان

، واثنان "لكن"وهو ثالثة أحرف، واحد متفق على حرفيته وهو : مث انتقل إىل الباب اخلامس يف اخلماسي
  .ذكر ذلك مفصال" أنتما وأننت"فيهما خالف ومها 



  ".واهللا أعلم: "وكان يعقب كل قسم من األقسام بقوله
: يف قول العرب" أصبح وأمسى" وكذلك ،الزائدة حرف" كان"وذكر بعضهم أن : ويف اية كتابه قال

  .ألن األفعال ال تزاد: قال" ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها"
وقد كان حق هذه األلفاظ أن أذكرها يف باب الثالثي والرباعي، وإمنا أمهلت ذكرها هنا لشهرا وغرابة 

  .القول حبرفيتها
ضا ملن أراد أن يرتوي، وبلسما شافيا ملن أراد وهكذا كان كتاب اجلىن الداين يف حروف املعاين حبرا فيا

  .أن يستشفي، ومعينا ال ينضب ملن أحب تزويد نفسه
فنرى ابن هشام يف كتابه مغين اللبيب عن كتب األعاريب، قد أدىل بدلوه، ول من معينه وسار على 

  .جه واتبع طريقته

)١/٩٤(  

  

  الكالبن م" تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد"شرح : ثانيا
مودع بدار الكتب ، شرحه ابن أم قاسم، وهو كتاب خمطوط يف جملدين ووقع مرة أخرى يف ثالثة

  .١٢٦٢ -٦٣- طلعت ٦٥٣٠املصرية ومكتبة األزهر حتت أرقام 
  ".إخل... بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا على التوفيق حلمده: "أوله

ارها بابتكار يدل على تعمق يف النحو، وهو كتاب ضخم قيم مجع بني دفتيه قواعد النحو وأسر
  .واستكشاف ملخبآته، وإحاطة بأوابده

فعلق ابن أم قاسم على . وهو الفيصل تستحكم الفكرة عنده فيربزها مدعومة بالدليل النقلي والنظري
  .التسهيل تعليقا يفيد املعىن ويبني املراد، وقد ذيله بفوائد مجة تكشف مقاصده، وتفصح عن مكنونه

فبدأ أول ما بدأ ،  مال إىل عدم اإلكثار واإلسهاب، بل وضع األمر يف نصابه دون ملل أو خللولكنه
بشرح الكالم على حسب طريقة ابن مالك، عارضا آراء النحاة وخالفام، فيعرض أوال كالم املصنف 

  .مث يعقبه بشرحه الوايف املختصر حىت يتسىن للقارئ أن يفهمه دون جهد ونصب وعناء
لك باآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأمثال العرب وأشعارهم وقد يعرض تلخيصا بعد سرد شافعا ذ

  :فقال يف إحلاق نون الوقاية بقد وقط، املسألة وشرحها ورأي العلماء فيها، ليقرا إىل األفهام
 موضع قدين وقطين بالنون وتكون الياء يف: وتلخص من نقل الكوفيني أن من جعلهما امسي فعل قال"

  ".بغري نون: قال. نصب، ومن جعلهما مبعىن حسب
وقد يأيت بالشاهد مث يعلق عليه برأيه ورأي النحاة، تسهيال وتقريبا إىل األذهان وإزالة الشبهات ورفع 

الغموض الذي يسيطر على الشاهد، فيربزه يف صورة براقة تصل إىل مدارك املتعلم والقارئ دون تعب 



  .ومعاناة
عد : "خواا بني الطريق الذي سار عليه ابن مالك يف اقتدائه بالنحاة فقال يف إن وأخوااويف باب إن وأ

املصنف هذه األحرف مخسة ألن أن املفتوحة فرع من إن املكسورة اقتداء بسيبويه واملربد يف املقتضب 
  ".وابن السراج يف األصول

)١/٩٥(  

  

له مبقدمة من عنده مث يعرض شرحه وقد يعرض رأي ونراه حينما يدخل يف باب من األبواب، فإنه يأيت 
  .النحاة ذاكرا النص من كتبهم باسطا آراءهم

  .فصل، ففي العدد، وقد ينقد ابن مالك يف ترتيبه الكالم، ويدافع عنه
"بني استعمل خلمسة عشر ظروف كيوم يوم صباح مساء وبني."  

ن استطرد ذكره، لكون هذه األمساء ليس هذا الفصل من باب العدد يف شيء، ولك: "قال املرادي
  ".إخل... ناسبت مخسة عشر يف تركيبها

وكذا إن تعلق ما وكان غري ظرف : "وقد يعارض املصنف وابنه، ففي باب التعجب قال ابن مالك
  ".وحرف جر
  ".حنو ما أحسن زيدا مقبال، وأكرم به رجال: "قال املرادي

وتبعه يف نقل اإلمجاع ولده : قال املصنف. ه مل جيز بإمجاعما أحسن مقبال زيدا وأكرم رجال ب: فلو قلت
  .وليس كذلك. يف شرح األلفية

وقد اعتمد يف النقل على كثري من النحاة يف شرحه أمثال أيب حيان واملربد واألخفش والسهيلي 
  .والزخمشري وغريهم
  :قال سيبويه أما يونس وناس من النحويني فيقولون: قال يف نون التوكيد

  .ان واضربنان زيدا، فهذا مل تقله العرب، وليس له نظري يف كالمهااضرب
  .واعتمد أيضا على شيخه أيب حيان فقال يف زيادة الواو يف أو، ولو

مل أظفر يف تعليله بنص، وميكن عندي أن يكون زادوا الواو منه للفرق بني أوىل : قال الشيخ أبو حيان
حالة الرفع على النصب واجلر، وال أراه تعرض لشيخ آخر حالة النصب واجلر وبني إىل احلرف، ومحلت 

من شيوخه يف النقل عنه أو التأسي به والسري على جه، وقد يعارض النحاة يف آرائهم مراعيا ضبط 
  .احلقائق مع ترجيح ما يراه مالئما ونافعا مفيدا

  ".بالم االبتداء: "فقال يف قول ابن مالك



} إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه{: لِّصة للحال، وليس كذلك لقوله تعاىلزعم أكثرهم أا خم: قال املرادي
  .فيحزن مستقبل إلسناده إىل متوقع] ١٣: يوسف[

)١/٩٦(  

  

نون مكسورة للوقاية وحذفها مع لدن : "ويؤيده حينما قال ابن مالك" لدن"ونراه جياري املصنف يف 
  ".وأخوات ليت جائز

زعم : قال املصنف". قَد بلَغت من لَدنِي عذرا: "حذفها مع لدن قراءة نافع وأيب بكرمن : قال املرادي
  .سيبويه أن عدم حلاقها للدن من الضرورات، وليس كذلك، لقراءة نافع

  .وهكذا كانت عادة ابن أم قاسم يعرض اآلراء ويفندها ويرجح ما فيه الفائدة والنفع
مالك مسهال على كل قارئ وباحث، فهو منهل ملن أراد أن ينهل وحقا إنه شرح مفيد جعل تسهيل ابن 

حيث أبرز حماسن التسهيل، وجعله قطفا دانيا طيب الرائحة طعم املذاق، ومفتاحا ، من شرابه العذب
فكان مصدرا وثيقا للنحاة ينقلون عنه ويعولون عليه، وهذا يدل على براعة ، لكل طارق ألبواب النحو

  .قته واجتهاده وانكبابه على كتب السابقني واالقتداء مابن أم قاسم وحسن لبا
فأخرج مؤلفات وشروحا يانعات قاصدا ا أن تكون هداية للمهتدين وطريقا للسالكني ومرضاة 

  .للباحثني
  شرح ألفية ابن مالك: ثالثا

- تيمور ١٥٠-٣٢٣نسخة خمطوطة يف جملد مودع بدار الكتب املصرية ومكتبة األزهر حتت رقم 
٣٢٣٨.  

  :ويف املقدمة
فهذا توضيح ملقاصد ألفية ابن مالك رمحه اهللا جيلو معانيها على طالا ويظهر . بسم اهللا الرمحن الرحيم"

  ".إخل... حماسنها خلطاا، سألنيه بعض حفاظها املعتنني الستنباط بعض فوائدها من ألفاظها
ئ أحس باالرتياح واالطمئان وخرج متعنت هذا الشرح فظهرت فضائله وبرزت حماسنه، فإذا قرأه قار

  .منه بنتائج باهرة وآراء صائبة
فقد ظهرت شخصية ابن أم قاسم واضحة جلية دلت على قوة قدرته وحصافة رأيه وجتلت فيه مواهبه 

  .العظيمة وأفكاره وآراؤه السديدة

)١/٩٧(  

  



فات، وانسجام يف ترتيب فقد عمل على استكمال ما . وال شك أنه شرح أوىف على الغاية، وبلغ النهاية
  .املعلومات، ومن تنسيق يف ضم القواعد املتصلة بعضها ببعض

  .وميتاز بالدقة واإلتقان والسهولة، فال حيتاج إىل جهد وعناء، مع إيضاحه وبسطه آلراء النحاة ومذاهبهم
ون عليه فإن إن هذا الشرح أرشد املؤلفني من بعده، ووضع منهاجا هلم ونسقا يسري: وال نبالغ إذا قلنا

  .عنايته كانت متجهة إىل إيضاح ألفية ابن مالك وتبيان مقصودها
  .واحلق أنه غزير املادة، ومن أوىف الكتب بسطا ملذاهب النحاة وتعليالم على منط العناية والتفصيل

وال غرابة أن جيمع يف شرحه ما مجع فأمامه من املؤلفات القيمة الواسعة من كتب السابقني كارتشاف 
  .الضرب والتسهيل وشرحه وغري ذلك

  .مضيفا إليها ما حوته قرحيته وجاد به تفكريه
فكان هذا الشرح مددا ملن بعده من شراح األلفية، ومصدرا وثيقا لدى النحويني، وقد استمد منه 

  .املؤلفون، يعولون على آرائه ويعتمدون على أفكاره وقد ظهر هذا واضحا يف الناقلني عنه
ح األلفية لألمشوين وجدناه قد تتبع أسلوب ابن أم قاسم يف الشرح وذكر التنبيهات، وإذا درسنا شر

  :ونقل الكثري عنه، ويف بعض األحيان يذكر نص األلفاظ، واألمثلة على ذلك كثرية منها
  ":١"مسألة 

  :يف باب املعرب واملبين بعد قول الناظم
  وقصرها من نقصهن أشهر

  :قال املرادي يف التنبيه الثالث
" ذو"مذهب سيبويه أن : "١ نقال عن املرادي١/ ٣٠وقد أفرده األمشوين يف تنبيه أيضا فقال األمشوين 

  -بالتحريك-مبعىن صاحب وزا فَعلَ 
__________  

  . من الرسالة٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩ راجع التحقيق ص١

)١/٩٨(  

  

  . من باب قوة، وأصله ذوو والمها واو، فهي-باإلسكان-ومذهب اخلليل أن وزا فَعل . والمها ياء
  .حتتمل الوزنني مجيعا: وقال ابن كيسان

  . وأصل فوه المه هاء-بفتح الفاء وسكون العني-فَعل : وزنه عند اخلليل وسيبويه" فوك"و
  .بضم الفاء-وذهب الفراء إىل أن وزنه فُعل 

  .يل تثنيتها بالواو والماا واوات، بدل-بالتحريك-وزا عند البصريني فَعل : وأب وأخ وحم وهن



: وذهب بعضهم إىل أن الم حم ياء من احلماية، ألن أمحاء املرأة حيموا وهو مردود بقوهلم يف التثنية
وان، ويف إحدى لغاته محموح.  

  .باإلسكان-وذهب الفراء إىل أن وزن أب وأخ وحم فعل 
  .ورد بسماع قصرها، وجبمعها على أفعال

هنة وهنوات، وقد استدل بذلك بعض شراح : ى أن أصله التحريك بقوهلمفاستدل الشارح عل" هن"أما 
  .اجلزولية

واعترضه ابن إياز بأن فتحة النون يف هنة حيتمل أن تكون هلاء التأنيث، ويف هنوات لكونه مثل جفنات، 
  .ففتح ألجل مجعه باأللف والتاء، وإن كانت العني ساكنة يف الواحد

  .هذا نص كالم املرادي". بالتحريك- فبه يستدل على أن وزنه فَعل وقد حكى بعضهم يف مجعه أهناء،
  ":٢"مسألة 

  :يف الضمري بعد قول الناظم
  نون وقاية وليسي قد نظم... وقبل يا النفس مع الفعل التزم 

  :١ نقال عن املرادي١/ ٥٥قال األمشوين يف تنبيه له 
__________  

  . راجع التحقيق يف نون الوقاية١

)١/٩٩(  

  

"ا تقي الفعلَ الكسرا إمنا مسيت نون الوقاية ألومذهب اجلمهور أ.  
يف األمر، فلوال النون اللتبست ياء املتكلم بياء " أكرمين"بل ألنه تقي الفعل اللبس يف : قال الناظم

  ".راملخاطبة، وأمر املذكر بأمر املؤنثة، ففعل األمر أحق ا من غريه، مث محل املاضي واملضارع على األم
  ":٣"مسألة 

  :يف اسم املوصول بعد قول الناظم
  وكوا مبعرب األفعال قل... وصفة صرحية صلة أل 

  :١ نقال عن تنبيه أيضا للمرادي١/ ٧٦قال األمشوين يف تنبيه له 
  :باجلملة االمسية كقوله" أل"شذ وصل ... تنبيه"

  هلم دانت رقاب بين معد... من القوم الرسول اهللا منهم 
  :ف، كقولهوبالظرو

  فهو حر بعيشة ذات سعه... من ال يزال شاكرا على املعه 



  ":٤"مسألة 
  :يف اسم املوصول بعد قول الناظم

  بفعل أو وصف كمن نرجو يهب... يف عائد متصل إن انتصب 
  :٢ نقال عن املرادي من التنبيهني الرابع واخلامس١/ ٨٠قال األمشوين يف التنبيه الثاين 

أجازه األخفش والكسائي، : نصوب بشرطه ففي توكيده والعطف عليه خالفإذا حذف العائد امل"
  .ومنعه ابن السراج وأكثر املغاربة

__________  
  ,٤٤٧، ٤٤٦ ص١
  .٤٥٦ ص٢

)١/١٠٠(  

  

عانقتها جمردة، : هذه اليت عانقت جمردة، أي: واتفقوا على جميء احلال منه إذا كانت متأخرة عنه حنو
  ". فأجازها ثعلب ومنعها هشام-و هذه جمردة عانقتحن-فإن كانت احلال متقدمة 

  ":٥"مسألة 
  :يف املعرف بأداة التعريف بعد قول الناظم
  كالفضل واحلارث والنعمان................................. ... 

  :١ نقال عن املرادي يف تنبيه له أيضا١/ ٨٦قال األمشوين يف تنبيه له 
؛ ألنه مثل به يف شرح التسهيل ملا قارنت األداة فيه نقله، وعلى هذا فاألداة يف متثيله بالنعمان نظر: تنبيه"

  ".فيه الزمة، واليت للمح األصل ليست الزمة
  ":٦"مسألة 

  :يف كان وأخواا بعد قول الناظم
  وكل سبقه دام حظر.......................... ... 

  :٢ نقال عن املرادي١/ ١١٣قال األمشوين 
  :مجاع على منعها نظر، ألن املنع معلل بعلتنيويف دعوى اإل"

بدليل اختالفهم يف ليس مع اإلمجاع ، عدم تصرفها، وهذا بعد تسليمه ال ينهض مانعا باتفاق: إحدامها
  .على عدم تصرفها

وقد أجاز كثري ، موصول حريف وال يفصل بينه وبني صلته، وهذا أيضا خمتلف فيه" ما"واألخرى أن 
  ".احلريف وصلته، إذا كان غري عامل كما املصدريةالفصل بني املوصول 



__________  
  ,٤٦٧ راجع التحقيق ص١
  .٤٩٦ ص٢

)١/١٠١(  

  

  ":٧"مسألة 
  :يف الفاعل بعد قول الناظم

  وشذ حنو زان نوره الشجر................................. ... 
  :١ نقال عن املرادي١/ ٧٨١قال األمشوين 

 حيكمون مبنع هذا، والصحيح جوازه، واستدل على ذلك -إال أبا الفتح-والنحويون : قال الناظم"
وممن أجاز ذلك ، وذلك جلوازه وجها من القياس، وذكر األمشوين أبياتا، بالسماع وأنشد على ذلك أبياتا

  .قبله وقبل أيب الفتح من البصريني والطوال من الكوفيني
  .هاوتأول املانعون بعض هذه األبيات مبا هو خالف ظاهر

  ".وقد أجاز بعض النحاة ذلك يف الشعر دون النثر، وهو احلق واإلنصاف؛ ألن ذلك إمنا ورد يف الشعر
  ":٨"مسألة 

  :يف النائب عن الفاعل بعد قول الناظم
  يف اللفظ مفعول به وقد يرد... وال ينوب بعض هذي إن وجد 

  :٢ نقال عن املرادي١/ ١٨٤قال األمشوين يف تنبيه له 
املصدر : وال أولوية لواحد منها، وقيل: ملفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه األشياء قيلإذا فقد ا"

  ".ظرف مكان: ارور، وقال أبو حيان: أوىل، وقيل
  ":٩"مسألة 

  :يف املفعول به بعد قول الناظم
  والعكس يف مصحوب أل

__________  
  ,٥٩٧ ص١
  .٦٠٧ راجع التحقيق ص٢

)١/١٠٢(  

  



  .١ نقال عن املرادي يف تنبيه له١/ ٢١٧ خامتة له قال األمشوين يف
على املفعول له أو أضيف إىل معرفة تعرف بأل أو باإلضافة، خالفا للرياشي واجلرمي " أل"إذا دخلت "

  ".فيه زائدة، وإضافته غري حمضة" أل"إنه ال يكون إال نكرة، وإن : واملربد يف قوهلم
وكان .  إىل أصحاا املتقدمني، وهو كثري ال يقع حتت حصروقد أحسن ابن أم قاسم يف أن نسب اآلراء

  .يناقشه فيما يستحق املناقشة ويؤيده فيما يستحق التأييد. موقفه من ابن مالك موقف الناقد البصري
وذلك ملا له من سعة اطالع مكنه من معرفة آراء السابقني واحلكم عليها بعد املوازنة بينها، وقد كثر 

  .الشرح باآليات القرآنية واألحاديث النبوية وأشعار العرب وأمثاهلماستشهاده يف هذا 
وهكذا كان ابن أم قاسم يف مادته العلمية حبرا فياضا بذل جهده وكرس حياته من أجل إجياد قطوف 

  .دانية يتناوهلا القاصي والداين
  :فشرح باب وقف محزة وهشام على اهلمز من الشاطبية للقاسم ابن فريه بن خل: رابعا

فرغ منه يف ذي احلجة سنة . نسخة يف جملد بقلم نسخ خبط أمحد بن يوسف السمنودي الشاذيل األمحدي
مودعة بدار الكتب املصرية قسم . ٢١ ورقة ومسطرا٥٣هـ جمدولة باملداد األمحر يف ١٢٢٨

  .٤٢املخطوطات حتت رقم 
  :نبذة عن الكتاب

اختياري واضطراري : مث قسم الوقف إىل أربعة أقسامبدأ املرادي كتابه بتعريف الوقف لغة واصطالحا، 
  .ال فرق بني أن يكون الوقف على اهلمز يف هذا الباب اختياريا أو غريه: واختباري وتعريفي، وقال

  :بدأ الناظم حبمزة أوال يف قوله: وقال فيه
  إذا كان وسطا أو تطرف مرتال... ومحزة عند الوقف سهل مهزه 

__________  
  .٦٥٦قيق ص راجع التح١
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  .ألنه أقعد الباب مث أردفه هشاما
ونرى املرادي أتى بأبيات من الشاطبية مث شرحها شرحا مفصال معتمدا فيه على آراء القراء ساردا كل 

  .رأي يف حرية وطالقة
هذا نقل الناظم :  ويف آخره قال-بعد أن عرض كالم الناظم بأسلوب يتفق والبيت-ففي البيت األول 

وروى الضيب عن سليم ختفيف اهلمز الواقع أول الكلمة مطلقا، ونقل احلافظ أبو العالء عن محزة : قالمث 
ألا باتصاهلا مبا قبلها تصري : قال أبو الفتح ابن سبطا. ختفيفه مطلقا إذا تقدمه حرف ولو منفصال



  .وكان أبو طاهر ال يأخذ فيها إال التخفيف. كاملتوسط
  . وغريه يف بعض األحيان النسيان وعدم االنتباه يف رأيه معلال ذلكوقد ينسب إىل الناظم
إذا : روي عن محزة أنه قال: "قال يف تنبيه له بعده. إخل... ومحزة عند الوقف: فمثال بعد قول الناظم

فمن القراء من انتبه كطاهر بن غلبون . كان الوقف على املهموز بغري مهز يزيل املعىن فالوقف باهلمز
وبعد أن ينتهي . ومحزة عند الوقف سهل مهزه: من مل ينتبه كالداين والناظم، ولذلك أطلق يف قولهومنهم 

  .املرادي من شرح البيت يعربه زيادة يف توضيح معناه وال يغفل عن األمثلة الكثرية لالستفادة منها
  :فمثال. وقد يعلل التقدمي يف كالم الناظم

  ه حتريكه قد ترتالومن قبل... فأبدله عنه حرف مد مسكنا 
  .أبدأ باهلمز الساكن لقلة أحكامه: قال املرادي

: فمثال بعد قول الناظم. وقد يعقب على البيت بفائدة أو تنبيه يعرض فيهما ما يستنتجه من بيت الناظم
وافق الرسم القياس يف هذا النوع إال مع مهز الوصل ومل : "قال يف تنبيه له، إخل... فأبدله عنه حرف

  ". ادارأمت والرؤياترسم يف
ويف تنبيهاته قد يوضح كالم الناظم بطريقة بالغية مشوقة للنفس تقريبا لألذهان وتوضيحا للعبارة، فتراه 

  :مثال بعد قول الناظم
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  لدى فتحه باء وواو حموال... ويسمع بعد الكسر والضم مهزه 
اء والواو ثانيا فانصرف األول لألول والثاين مجع الناظم بني الكسر والضم أوال مث مجع بني الي: قال

ومن رحمته جعلَ لَكُم {: مرتب كقوله تعاىل: ويسمى هذا يف علم البديع لفا ونشرا وهو ضربان، للثاين
هلفَض نوا مغتبتلو يهوا فكُنستل ارهالنلَ و{: ومعكوس كقوله تعاىل]... ٧٣: القصص[} اللَّيي ضيبت مو

وهجو دوستو وهج١٠٧: آل عمران[} و.[  
  :فمثال بعد قول الناظم. وقد ينوه إىل ذكر بعض الوقائع متكينا للكالم وتأييدا للكالم وتأييدا للرأي

  ويقصر أو ميضي على املد أطوال... ويبدله مهما تطرف مثله 
اج أنه جيمع بني ألفني وأخذ يطول صوته يقال حكى ابن جين يف اخلصائص أن شخصا ادعى عند الزج

  .فقال له الزجاج لو مددا إىل العصر هي األلف واحدة، وميططه
  ..وقد يتعرض لذكر تعريف بعض األعالم كاألخفش مثال

واعتمد املرادي يف كتابه هذا على كثري من األعالم مثل األخفش وسيبويه وأيب شامة ويونس وغريهم، 
  : بعض األبيات املشكلة اليت اضطرب يف شرحها بعض الشراح فقال يف قول الناظموقد يعرض رأيه يف



 كا طرفا فالبعض بالروم سهال... وما قبله التحريك أو ألف حمرر  
  وأحلق مفتوحا فقد شذ موغال... ومن مل يرم واعتد حمضا سكونه 

وأنا أذكر ما ، القصيدةهذان البيتان من املشكالت وقد اضطرب يف شرحهما شارحو : قال املرادي
  .وقفت عليه من كالمهم واهللا املوفق

وهكذا عارضا رأي أيب ... اعلم أن البيت من هذين البيتني حيتمل أن يكون من البيت الذي قبله: فأقول
  .عبد اهللا الفاسي وسيبويه

قراءة حىت واضعا نصب أعيننا أوجه ال، وقد يتعرض لبعض األمثلة القرآنية يف مسائل يوضح فيها اآلية
جيوز ] ٣٥: النور[} يكَاد زيتها يضيُء{: فمثال مسألة يف قوله تعاىل، يستطيع القارئ فهمها وتدبرها
  فيها نقل حركة اهلمزة إىل الياء
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مع اإلسكان والروم واإلمشام، وجيوز املد والقصر يف الياء على وجه اإلسكان ووجه اإلمشام صارت 
وجيوز اإلدغام مع اإلسكان والروم ، ز حذف اهلمز للرسم فيمد ويقصر ويندرجانوجيو، مخسة أوجه

  .واإلمشام فاموع مثانية
، ونرى املرادي يعقب على كل مسألة من هذه املسائل بنظم بديع يسهل على اإلنسان الفهم واإلدراك

  .وقد تعددت هذه املسائل يف آخر الباب وكثرت
  :وقال عقيب املسألة املتقدمة

  وإسكان وإمشام وحذف... يضيء قياسه نقل بروم 
  ميد وقصره إن شئت فاقف... ومع نقل بال روم وحذف 
  ورم أيضا فخذ نظما خيف... وأدغم مث أسكن أو فأمشم 

  . سبعة عشر بيتا١٧وجمموع األبيات املشروحة من الشاطبية هو 
داة وج الناهجني حىت ال يفلت فسار على هدي اهل، شرح املرادي كل بيت عارضا رأي القراء والنحاة

  .فاستنار بآرائهم، الزمام من يده
مث أعقب الكالم كله مبسائل متفرقة ومتنوعة مجع فيها آراء القراء والنحاة وأعقبها بشيء مجيل حترص 

  .عليه النفس وال تنساه، وهو نظم لطيف ميكن القارئ من االستفادة املثمرة
   اخلليلشرح املقصد اجلليل يف علم: خامسا

هو شرح للمقصد اجلليل يف علم اخلليل الذي نظمه جالل الدين أبو عمر عثمان بن عمر بن أيب بكر 
وتسمى مقدمة ابن احلاجب يف علم ، هـ٦٤٦املعروف بابن احلاجب املالكي النحوي املتوىف عام 



 ٧٣ت رقم مودع بدار الكتب املصرية حت. ضمن جمموعة خمطوطة. العروض وحتتوي على ثالثني ورقة
  :وأول هذه القصيدة. جماميع

  إلباسه من لباس فضله حلال... احلمد هللا ذي العرش ايد على 
  يرجو هلا سكن الفردوس مبتهال... مث على املصطفى اهلادي صالة فىت 
  نثرا فخذ نظمها جتده قد سهال... وبعد إن عروض الشعر قد صعبت 
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  :نبذة عن شرح املقصد اجلليل
 املرادي يف شرح هذه القصيدة أوجز فيها العبارة واكتفى باإلشارة، وهو مع ذلك كافل لفتح نرى

مغلقها وإيضاح مشكلها واف بشرح مقاصدها ومذيل بفوائد لفوائدها، وقد عرف أوال العروض يف 
د على اللغة وذكر اشتقاقه مث تعرض ملوضوعه وفائدته وبني الزحاف والعلل، وأوضح الكالم يف إجياز مفي

  .ضوء القصيدة مستنريا ا
  مث تعرض للبحور وملاذا مسيت حبورا؟
إن مجيع البحور اخلمسة عشر أو الستة عشر منحصرة يف مخس : مث تكلم عن الدوائر العروضية فقال

مث . وهكذا، دائرة املختلف، ودائرة املؤتلف، ودائرة اتلب، ودائرة املشتبه، ودائرة املتفق: دوائر وهي
ورة لكل دائرة وضع على حميطها احلركات والسكنات حىت يسهل للقارئ معرفتها وعرف كل رسم ص

  .قسم من أقسام الشعر الثالثة وضرب له األمثلة
وبعد ذكر الزحاف والعلل عرف كل نوع على حدة وما يتعلق به ذاكرا اخلالف الذي وقع بني اخلليل 

بل كان كل عمله هو الشرح والتوضيح يف كالم ، بوغريه، وال أرى املرادي ذكر رأيا له يف هذا البا
وما على املرادي إال أن يفند ، وابن احلاجب يذكر البحر مث أعاريضه مفصال. موجز مقتضب مفيد

ذاكرا كل ، مستدال بذلك من أشعار العرب، ويضرب األمثلة لكل ضرب من األضراب تقريبا لألذهان
يت من أبيات القصيدة بتنبيه يذكره دون أن يعترض على حبر وما يعرض له من تغيري، وقد يعلق على ب

  :كل شيء كما حدث يف آخر الطويل فقال
جرت عادة أكثر أهل العروض عند ذكرهم زحاف كل حبر أن جيمعوا العلل والزحاف من غري : تنبيه"

 فيه أحسن والطي: "ونقل عن الفراء يف حبر املقتضب فقال...". متييز ألحدمها عن اآلخر كما فعل الناظم
وزعم الفراء ومن وافقه أنه ال مراقبة بني الواو والفاء يف مفعوالت وأنه . من اخلنب وقد منعه بعضهم

  ...".جيوز خبله فينقل إىل فعالت



ملا كان الشاعر حمتاجا إىل علم : مث انتقل بعد ذلك إىل القافية موافقا لترتيب ابن احلاجب، قال املرادي
  العروض أكمل قصيدهالقوايف كحاجته إىل علم 
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سرد هذه . ذكروا يف تعريف القافية عشرة أقوال: وقال، وعرف القافية وسبب تسميتها بذلك. باملتمم
إال أنه قال معترضا على التعريفني التاسع ، األقوال وأوضحها ومل يعلق على شيء من هذه التعاريف

  . واهللا أعلمويف ذكر هذا القول والذي قبله نظر،: والعاشر بقوله
  :ونراه يعتذر عن الناظم يف االقتضاب ففي البيت

  ألقاا متفاعلن إذا انتقال... كوس وركب وتررد فهم 
" سكرف"القوايف مخسة أقسام وألقاا املتكاوس واملتراكب واملتدارك واملتواتر واملترادف وجيمع يف : قال

  .إخل... وملا مل ميكن الناظم ذكر ألفاظها قال كوس
وسبب تسمية ،  عرف املرادي كل لقب من هذه األلقاب مع ضرب األمثلة اليت تظهر املعىن وتوضحهمث

  .كل منها
معرفا كل قسم وسبب ، مث شرح األبيات اليت تشتمل على احلروف واحلركات الالزمة للقافية وهي ستة

  .ضاربا لذلك األمثلة، تسميته
وعرف كل قسم منها، وأيضا ال أرى يف هذا ، ي مخسةوأخريا شرح األبيات اليت تذكر عيوب القافية وه

الشرح سوى التوضيح املوجز هلذه القصيدة، فما هو إال تبيني هلا وليس له رأي يف ذلك بل عرض رأي 
  .اخلليل واملخالفني له

  .وقد اعتمد يف النقل على بعضهم كالفراء وابن قطاع واألخفش وغريهم
   علم التجويد لإلمام السخاويشرح املفيد على عمدة ايد يف: سادسا

 تيمور وأول ٤٦٢مودع بدار الكتب املصرية قسم املخطوطات حتت رقم . نسخة يف جملد صغري احلجم
  ":نونية"منت عمدة املفيد للسخاوي 

  ويرود شأو أئمة اإلتقان... يا من يروم تالوة القرآن 
  أو مد ال مد فيه لوان... ال حتسب التجويد مدا مفرطا 

  أو أن تلوك احلرف كالسكران... تشدد بعد مد مهزة أو أن 
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  :وآخره
  فيها فقد فاقت حبسن معان... فانظر إليها وامقا متدبرا 

  إن قستها بقصيدة اخلاقاين... واعلم بأنك جائر يف ظلمها 
  :نبذة عن شرح املفيد

اإلمام العامل أيب احلسن علي بن حممد وملا كانت نونية : مث قال... احلمد هللا الذي شرفنا حبفظ كتابه: أوله
... املسماة عمدة ايد يف النظم والتجويد من املقاصد النافعة، بن عبد الصمد السخاوي املقرئ النحوي

تكرر علي سؤال بعض املشتغلني أن أشرحها شرحا يعني على فهمها وينوه على ما اشتملت عليه مع 
  ...ها فأجبته إىل ذلكصغر حجمها من بديع حماسنها وغزير علم

  :واشتمل هذا الشرح على مقدمة حتوي مخسة فصول
  .مث بني أن جتويد القرآن يعتمد على أربعة أمور، يف تعريف علم التجويد: األول

  .شرح ذلك معتمدا على أيب عمرو الداين
سيبويه إن حروف العربية تسعة وعشرون حرفا ومجلة خمارجها عند : يف خمارج احلروف، وقال: الثاين

معتمدا يف ذلك ، مث شرحها يبني املعىن موضحا للطالب ما يريد. رمحه اهللا وأكثر احملققني ستة عشر خمرجا
وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيرج الضاد من : "قال. ومستدال بأمري املؤمنني عمر، على سيبويه

  ".اجلانبني وأدىن حافته إىل طرفه وحماذي ذلك من احلنك األعلى
فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية وذلك أن خمرج الالم أقرب إىل مقدم : "قال سيبويه يف الالمو

  ".الفم من خمرج الصاد
إن هلذه احلروف فروعا تستحسن : يف بيان ما يعرف به خمرج احلروف وذكر الفروع، وقال: الثالث

يف شرح هذا على رأي سيبويه معتمدا ، وفروعا تستقبح، وقد بلغت احلروف بفروعها مخسني حرفا
الذي يبني لك أن النون املخفية ليس : وقال ابن عصفور: "فقال، واألخفش وابن خروف وابن عصفور

  ...".هلا نصيب من الفم أنك لو أمسكت بأنفك حني النطق ا ألخل ذلك ا
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فيني ومكي وشريح معتمدا يف شرحها على الكو، وقسم هذه الصفات. يف صفات احلروف: الرابع
وذهب الكوفيون وتبعهم مكي رمحه اهللا تعاىل إىل أن الراء تنحرف كالالم والتكرار صفة : "قال. واملربد

  ...".الراء الرتعاد طرف اللسان عند النطق ا
معتمدا يف ذلك على الرماين ، يف انقسام هذه الصفات إىل مميز وحمسن وذي قوة وذي ضعف: اخلامس
الذي فصل بني احلروف الذي ائتلف منها الكالم سبعة : قال املازين رمحه اهللا تعاىل: "لقا. واملازين



  ...".أشياء
وبعد أن أى املقدمة شرع يف شرح أبيات منت عمدة ايد مبينا الغرض من هذه األبيات وكل ما يتعلق 

إمامنا يهمز : ان يقولروي عن أيب بكر بن عياش رمحه اهللا تعاىل أنه ك: "مث سرد روايات منها، ا
فقال فبعد . وقد يوضح كالم الناظم باالستشهاد"... مؤصدة فأشتهي أن أسد أذين إذا مسعته يهمزها

  :قوله
  أو مهزة حسنا أخا إحسان... وامدد حروف املد عند مسكن 

: هسئل أنس بن مالك رضي اهللا عن: وروى البخاري قال. واملد الطبيعي كاملد يف الرمحن الرحيم: قال
... مث قرأ بسم اهللا الرحم الرحيم. كان ميد مدا: كيف كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

إم متفاوتون يف مقدار املد فأطوهلم مدا ورش : أخذ يشرح اآليات متعرضا للقراءات السبع وقال
  . لذلك األمثلةضاربا، ومحزة مث عاصم مث ابن عامر والكسائي مث قالون وابن كثري وأبو عمرو

وكان ، فسار املرادي يف طريق املنت شارحا حروف العربية وما يترتب عليها من قراءات واستعماالت
  .واهللا أعلم: عقيب شرح كل بيت يقول

وقد يتعرض لكثري من اخلالفات يف املسائل ليتحقق القارئ من معرفة ما وصل إليه كل مذهب من هذه 
  :فبعد قوله. املذاهب وموقف الناظم من ذلك

  إخفائها رايات خمتلفات... لكن مع البا مع إبانتها ويف 
أمجع القراء إال من شذ على أن امليم الساكنة ال تدغم يف الباء مث اختلفوا هل تظهر أو : "قال املرادي

أحدها أا تظهر وال ختفى وإليه ذهب كثري من احملققني منهم طاهر بن غلبون : ختفى على ثالثة أقوال
  .ابن املنادى واإلمام شريح وبه جزم مكيو

)١/١١٠(  

  

والثالث التخيري يف . والثاين أا ختفى وإليه ذهب قوم منهم أبو احلسن األنطاكي وأبو الفضل اخلزاعي
وهكذا نراه يعارض ، ..."وليس يف كالم الناظم ترجيح. إظهارها وإخفائها ونسبه بعضهم إىل ابن جماهد

  :وقد يتساءل املرادي وجييب تعليقا على كالم الناظم بعد قوله، تفيد القارئاخلالفات املطولة ليس
  ... .....................................رتل وال تسرف وأتقن واجتنب 

  :قال متسائال
  فلم اقتصر الناظم على الترتيل؟: فإن قلت

وروى مالك عن عائشة ] ٤: املزمل[} تيلًاورتلِ الْقُرآنَ تر{: ألنه أفضل أنواع القراءة قال تعاىل: قلت
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ السورة فريتلها حىت تكون أطول من : رضي اهللا عنها أا قالت



  .أطول منها
والغرض من هذه األبيات التنبيه على ما حتلت به هذه القصيدة من نظم بديع : وأخريا قال املرادي

فهذا ما يسره : مث قال... قت حبسن معان، وأنفت أن تقاس بقصيدة اخلاقاينفا: ومعىن رفيع، فلذلك قال
وهو حبمد اهللا وإن صغر حجما فقد كفى وملئ ، اهللا عز وجل على هذه القصيدة على سبيل االختصار

  .علما
  رسالة ابن أم قاسم يف اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب: سابعا

 ثالث عشر صفحة خمطوطة، مودعة مبكتبة األزهر ١٣على مذكرة صغرية ضمن جمموعة، وهي تشتمل 
  .١٧٩٠حتت رقم 

هذه رسالة يف اجلمل البن أم . هـ١٢٦٨دخلت يف نوبة الفقري أمحد السربطلي سنة : ومكتوب عليها
  :ومكتوب دعاء البن مسعود رضي اهللا عنه أوله. نفع اهللا ا آمني. قاسم يف النحو

  :قال ابن مسعود رضي اهللا عنه
  .إخل، وقد قصت الورقة فلم يتمم الكالم اجلانيب...  من عبد يدعو اهللا يف يوم عرفةما

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: وأول هذه املخطوطة

)١/١١١(  

  

بني فيها ابن أم قاسم أن أصل ... سألت وفقك اهللا عن بيان اجلمل اليت ال يكون هلا حمل من اإلعراب
ب؛ ألن أصلها أن تكون مستقلة ال تتعدد مبفرد، وال تقع موقعه، وما اجلملة أال يكون هلا حمل من اإلعرا

كان من اجلمل له حمل من اإلعراب فإمنا ذلك، لوقوعه موقع املفرد وسد مسده، فتصري اجلملة الواقعة 
  .موقع املفرد جزءا ملا قبلها، فنحكم على موضعها مبا يستحقه املفرد الواقع يف ذلك

  :ل اليت هلا حمل من اإلعراب بأا سبعاجلم: ونراه قد ذكر أوال
  . اخلربية-١
  . واحلالية-٢
  . واحملكية بالقول-٣
  . واملضاف إليها-٤
  . واملعلق عنها العامل-٥
  . والتابعة ملا هو معرب أو له حمل من اإلعراب-٦
  . والواقعة جواب أداة شرط جازمة مصدرة بالفاء أو إذا أو قد-٧

ضاربا لذلك األمثلة من القرآن ، عارضا رأي النحاة، عليها بإجياز غري خملمث تناول هذه اجلملة، وتكلم 



  .الكرمي وأشعار العرب
وكثريا ما يقف يف بعض األماكن إلزالة الغموض وكشف ما أم، ليتسىن للقارئ الفهم واملعرفة على 

  .ضوء بسط املسائل وعرضها
أنه ال : واجلمهور.  يف موضع نصب على احلال:فقال السريايف" مذ ومنذ"فوقف عند اجلملة الواقعة بعد 

  .موضع هلا من اإلعراب
وهو : وبعد أن أى الكالم على هذا القسم وما احتواه من معان وآراء وخالفات، دخل يف القسم الثاين

  .اجلمل اليت ال موضع هلا من اإلعراب
  :هي تسع: فقال

  . االبتدائية-١
  . واالعتراضية-٢
  . والصلة-٣
  .ية والتفسري-٤
  . وجواب القسم-٥
  . والواقعة بني أدوات التحضيض-٦
  . والواقعة بعد أدوات التعليق غري العاملة-٧
  . والواقعة جوابا هلا-٨
  . والتابعة ملا ال موضع له-٩

وقد مجع هذا القسم والذي قبله يف أبيات شعرية يسهل على القارئ حفظها مث بسطها مع إجياز يستطيع 
  .ه األحكام يف صورة جمملة موجزة يسهل عليه استيعاااملريد أن يستنبط هذ

)١/١١٢(  

  

وال ريب يف أن ابن أم قاسم كعادته، يعتمد على كثري من آراء حناة العرب، ليستشف ما صلح منها، 
  .ولينهل من معينها

  :فقال. عرض خالفا دار بني النحاة" حىت"فنراه يف االبتدائية يف 
يف " حىت"ن اإلعراب، وذهب الزجاج وابن درستويه إىل أن اجلملة بعد فاجلملة بعدها ال موضع هلا م

  .موضع جر حبىت وذلك خالف اجلمهور
واملشهور أنه ال موضع للجملة املفسرة من : فقال. ويف اجلملة التفسريية اعتمد على رأي أيب علي

ا على حسب ما يفسر: اإلعراب، وقال األستاذ أبو عليوالتحقيق أ.  



الرسالة مع إجيازها واختصارها قد أفادت املراد وفتحت الطريق أمام الباحث كي يستنري ا وإن هذه 
  .ويهتدي ديها

وكانت نرباسا البن هشام يف كتابه مغين اللبيب، حيث استفاد منها طريقة التقسيم والتنظيم، غري أنه 
  .جعل القسم الثاين يف العدد كاألول

  :وقد قال ابن أم قاسم يف آخرها
  .وقد مت الكالم على اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب على سبيل االختصار دون اإلكثار

  :وفاته
ملا كان تقيا ورعا وليا من أولياء اهللا أحسن اهللا له اخلامتة، فتويف يف يوم مبارك ميمون وهو عيد الفطر 

  .هـ٧٥٥سنة : ، وقيل١هـ تسع وأربعني وسبعمائة من اهلجرة٧٤٩املبارك سنة 
وكانت وفاته : وقد رأيت خبطي وال أدري من أين نقلته، هـ٧٤٩وذكر أن وفاته يوم عيد الفطر سنة "

  .٣ودفن بسرياقوس. ٢هـ. ا". هـ واهللا أعلم٧٥٥سنة 
__________  

وعصر ، ٢٢٧ ص١، طبقات القراء ج٢٣٠، حسن احملاضرة ص٢٢٦ بغية الوعاة للسيوطي ص١
  ,٢٢٥، روضات اجلنات ص١١٧ ص٤سالطني املماليك لألستاذ حممود رزق ج

  ,١٥٤٦، رقم ١١٦ ص٢ الدرر الكامنة البن حجر حتقيق الشيخ حممد سيد جاد احلق ج٢
  .١٠٣٨ رقم ٢٢٧ ص١ طبقات القراء البن اجلزري ج٣

)١/١١٣(  

  

  .وتوجهت إىل سرياقوس حبثا عن قربه فلم أعثر عليه، فلعله اندثر بني املقابر
  :نبذة عن سرياقوس

هي قرية من قسم اخلانقاه حمافظة القليوبية " دفن ا املرادي املعروف بابن أم قاسم سرياقوس اليت
موضوعة على الشاطئ الشرقي لترعة اإلمساعيلية ويف غريب اخلليج املصري بنحو مائيت متر، ويف غريب 

 أبنيتها اخلانقاه مائلة إىل اجلنوب بنحو ثالثة آالف متر ومخسمائة ويف جنوب كفر محزة كذلك، وأغلب
باآلجر، وهلا جامع مبنارة، وفيها من اجلهة البحرية دوار أوسية للخديوي إمساعيل باشا، ويف مقابلتها 

قنطرة على الترعة اإلمساعيلية، ويزرع يف أراضيها صنف البصل والتنباك بكثرة، وكذا قصب السكر 
... ن البالد القدميةوهي م... وله فيها عصارات، والعسل السرياقوسي مشهور يف مصر باجلودة

. والسلطان حممد بن قالون كان يتردد إىل سرياقوس كثريا، وأنشأ يف شرقيها ميدانا بالقرب من اخلانقاه
  .١هـ. ا... ". هـ ثالث وعشرين وسبعمائة، وبىن فيه قصورا جليلة٧٢٣وكان إنشاؤه سنة 



  .ويف رحليت إليها وجدا كما وصفها املؤرخون
 أذكر شيئا عن العام الذي تويف فيه ابن أم قاسم حيث إنه ملئ بالنكبات رأيت أن: عام الوفاة
الفناء وقع بالديار املصرية وعم سائر البالد، فكان خيرج ". يف عام تسع وأربعني وسبعمائة. "واألمراض

من القاهرة يف كل يوم ما ينوف عن عشرين ألف جنازة، وقد ضبط يف شهر شعبان ورمضان فبلغ عدد 
ومل يسمع مبثل هذا الطاعون فيما تقدم من الطواعني ، يهما من الناس حنو تسعمائة ألف إنسانمن مات ف

  .املشهورة يف صدر اإلسالم
وهي طاعون شريويه، : "إن الطواعني املشهورة يف مبتدأ اإلسالم مخسة: قال الشيخ مشس الدين الذهيب

... وقع يف زمن عبد اهللا بن الزبريوطاعون اجلارف ... وطاعون عمواس كان يف زمن عمر بن اخلطاب
وطاعون جاء يف سنة إحدى وثالثني ومائة من اهلجرة يسمى ... وطاعون الفتيات كان بالبصرة وواسط

  ...".طاعون قتيبة
__________  

  .٢٠ ص١٢ اخلطط التوفيقية ج١

)١/١١٤(  

  

ال حيصى عددهم من فلم يسمع بطاعون هذه السنة؛ ألنه عم البالد قاطبة، ومات فيه من الناس ما 
مسلم وكافر، وأقام دائرا يف البالد حنو سبع سنني حىت عزت مجيع البضائع لقلة اجلالب يف البالد، وبلغ 

  .مثن الراوية من املاء اثين عشر درمها بالقاهرة
وسبب ذلك موت اجلمال، وبلغ طحن األردب القمح مخسة عشر درمها، ومل يزرع من أراضي مصر يف 

 القليل بسبب موت الفالحني وعدم من يزرع، فوقع الغالء حىت بيعت كل ويبة قمح تلك السنة إال
  .مبائيت درهم، وكادت مصر أن خترب يف تلك السنة، ووقع الطعن أيضا يف القطط والكالب والوحوش

. نقل ابن حجر يف كتاب بذل املاعون يف أخبار الطاعون: "١٩١ ص١ويف تاريخ مصر البن إياس ج
 أمر الطاعون بالديار املصرية أمر بعض العلماء بأن الناس خيرجون قاطبة إىل الدعاء برفعه ملا زاد: قيل

بل زاد أمر ، فخرج الناس قاطبة إىل الصحراء، وفعلوا كما يفعلون يف االستسقاء، فلم يفد ذلك شيئا
ع انتشار وم. ١هـ. ا". الطاعون حىت عم سائر البالد، ودخل مكة، ومل يعهد هذا قط سوى هذه السنة

  .هذا الداء الوبيل مل يثبت مؤرخ من املؤرخني أن ابن أم قاسم املرادي مات بسبب هذا الطاعون
مع أن كثريا من علماء وقته ابتلوا ذا البالء أمثال الشيخ مشس الدين اللبان شيخ املرادي، والشيخ 

ذا األمر يضاف إىل كرامات إن ه: وأقول. أمحد بن مكتوم النحوي، وأيب عبد اهللا بن الصائغ، وغريهم
  .ابن أم قاسم التقي الويلّ



  ".رمحه اهللا رمحة واسعة"
__________  

  . اخلطط التوفيقية لعلي مبارك، اخلطط املقريزية للمقريزي، تاريخ مصر البن إياس١

)١/١١٥(  

  

  :الفصل الرابع
  :الناقلون عن املرادي املعروف بابن أم قاسم

م يف كتابه مغين اللبيب اجلزء األول منه من كتاب اجلىن الداين يف حروف ما استفاده ابن هشا: األول
  :املعاين البن أم قاسم

  :الكتاب
  .الذي طارت شهرته إىل املغرب. هو كتاب مغين اللبيب عن كتب األعاريب

وصل إلينا باملغرب هلذه العصور ديوان من مصر منسوب إىل مجال الدين بن هشام : "يقول ابن خلدون
  ".فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واهللا يزيد يف اخللق ما يشاء: لمائها إىل أن قالمن ع
وعليه . محدا هللا على أفضاله، والصالة والسالم على حممد وآله: أما بعد. بسم اهللا الرمحن الرحيم: أوله

  .شروح
  :ما استفاده ابن هشام يف كتابه من اجلىن الداين

م يف اجلزء األول من كتابه مغين اللبيب من اجلىن الداين يف حروف املعاين البن أم لقد استفاد ابن هشا
قاسم، فاتبع النهج والطريق من حيث التنظيم والتقسيم وبيان معاين احلروف الذي اتبعه ابن أم قاسم يف 

  .اجلىن الداين وسار عليه
  .وقد ينقل اللفظ يف بعض األحيان أو املعىن

  .واضع يف املوازنة بني الكتابني وذلك على سبيل املثالوسأقتصر على بعض امل
  :٥٨قال يف اجلىن الداين ص". قد "-١
قدين مبعىن حسيب، والياء متصلة ا جمرورة الوضع باإلضافة، : تقول. أن تكون مبعىن حسب: األول"

ويه وأكثر هذا مذهب سيب. وجيوز فيها إثبات نون الوقاية وحذفها، والياء يف احلالني يف موضع جر
  .النحويني

  أن يكون اسم فعل مبعىن كفى ويلزمها نون الوقاية مع ياء املتكلم: الثاين

)١/١١٩(  

  



كما تلزم مع سائر أمساء األفعال، والياء متصلة ا يف موضع نصب، وهذا القسم نقله الكوفيون عن 
  .العرب

  :وقول الشاعر
  قَدنِي من نصرِ اخلبيبني قَدي

  :دين وجهنيق: حيتمل قول
  .أن يكون مبعىن حسب، والياء يف موضع اجلر: أحدمها
  :حيتمل ثالثة أوجه" قدي: "أن يكون اسم فعل والياء يف موضع نصب، وقوله يف آخر البيت: والثاين
  .أن تكون مبعىن حسيب، ومل يأت بنون الوقاية على أحد الوجهني: أحدها
  .أن يكون اسم فعل وحذف النون ضرورة: ثانيها

  .هـ. ا". أن تكون اسم فعل والياء لإلطالق وليست ضمريا: ثالثهاو
  :١٤٦وقال ابن هشام يف مغين اللبيب ص

اسم فعل وسيأيت واسم مرادف حلسب، : حرفية وستأيت، وامسية، وهي على وجهني: على وجهني" قد""
  :وهذه تستعمل على وجهني

قد : " من احلروف يف وضعها، ويقال يف هذهمبنية، وهو الغالب؛ لشبهها بقد احلرفية يف لفظها ولكثري
  .بالسكون، وقدين بالنون حرصا على بقاء السكون؛ ألنه األصل فيما يبنون" زيد درهم

بغري " وقدي درهم"بالرفع كما يقال حسبه درهم بالرفع " قد زيد درهم: "يقال. وهو قليل، ومعربة
  .كما يقال حسيب. نون

يكفي زيدا درهم ويكفيين : "كما يقال" قد زيدا درهم وقدين درهم "واملستعملة اسم فعل مرادفة ليكفي
  :وقوله، "درهم

  قَدنِي من نصرِ اخلبيبني قَدي
  .حتتمل قد األوىل أن تكون مرادفة حلسب على لغة البناء، وأن تكون اسم فعل

)١/١٢٠(  

  

  .فتحتمل األول، وهو واضح: وأما الثانية
وحيتمل أا اسم فعل مل . إذ ذهب القوم الكرام ليسي: للضرورة كقولهعلى أن النون حذفت : والثاين"

  .هـ. ا". يذكر مفعوله فالياء لإلطالق والكسرة للساكنني
  :٧٨قال يف اجلىن الداين ص" وا "-٢
  ".وا زيداه"حرف نداء خيتص بياء الندبة فال ينادى به إال املندوب حنو : وا"



جيوز أن ينادى ا غري " وا"توجع منه، وذهب بعض النحويني إىل أن هي نداء املتفجع عليه وامل: والندبة
  :فقيل" وا"واختلف يف . ، ومذهب سيبويه ومجهور النحويني ما سبق"وا زيد أقبل: "املندوب، فيقال

  :قسم آخر، وهو أن يكون اسم فعل مبعىن التعجب واالستحسان كقول الشاعر" وا"
  وا بأيب أنت وفوك األشنب

  .هـ. ا". 
  :٣٨ ص٢وقال يف مغين اللبيب ج

وأجاز بعضهم " وا زيداه"أحدمها أن تكون حرف نداء خمتصا بباب الندبة حنو : وا على وجهني"
  .استعماله يف النداء احلقيقي

  :أن تكون امسا ألعجب كقوله: والثاين
  كأمنا ذر عليه الزرنب... وا بأيب أنت وفوك األشنب 

  .هـ. ا". 
  :٩٤لداين صقال يف اجلىن ا.  جبل-٣
احلرفية فحرف جواب مبعىن نعم، ويكون يف اخلرب " جبل"فأما . لفظ مشترك يكون امسا وفعال: جبل"

  .والطلب
أن تكون اسم فعل مبعىن يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء : أحدمها. االمسية فلها قسمان" جبل"وأما 

  ".جبلين: "املتكلم فيقال
فتكون الباء متصلة ا جمرورة املوضع وال يلحقها نون الوقاية، " حسب"أن يكون امسا مبعىن : والثاين

  :وذكروا أا تلحقها نون الوقاية، واألكثر أال يلحقها كقول طرفة

)١/١٢١(  

  

  أال جبلي من ذا الشراب أال جبلي
  .هـ. ا". 

  :١٠٣وقال يف مغين اللبيب ص
 فعل مبعىن يكفي اسم مرادف اسم: حرف مبعىن نعم، واسم وهي على وجهني: على وجهني: جبل"

  :قال" جبلي"وهو نادر وعلى الثاين " جبلين"على األول : حلسب، ويقال
  أال جبلي من ذا الشراب أال جبلي

  .هـ. ا". 
  :١١٠٩قال يف اجلىن الداين ص.  الت-٤



  .هـ. ا". هذا مذهب اجلمهور. مث زيدت عليها التاء كما يف مثت وربت" ال"حرف نفي أصله : الت"
  :١١٨قال يف اجلىن الداين ص. إال بالكسر والتشديد -٥
أن تكون صفة، وقد " غري"أن تكون استثناء، وأصل " إال"اعلم أن أصل . اليت مبعىن غري: القسم الثاين"

  :فللموصوف بإال شرطان. فاستثىن ا" إال"على " غري"فيوصف ا، كما محلت " غري"على " إال"حيمل 
  .شبههأن يكون مجعا أو : أحدمها
} لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا{: أن يكون نكرة أو معرفا بأل اجلنسية كقوله تعاىل: واآلخر

  .هـ. ا]. ٢٢: األنبياء[
  :٦٧وقال يف مغين اللبيب ص

 كَانَ لَو{فيوصف ا وبتاليها مجع منكر أو شبهه، فمثال اجلمع املنكر " غري"أن تكون مبرتلة : الثاين"
هذه أن تكون لالستثناء من جهة املعىن، " إال"، فال جيوز يف ]٢٢: األنبياء[} فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا

  .هـ. ا". لو كان فيهما آهلة ليس فيهم اهللا لفسدتا: إذ التقدير حينئذ

)١/١٢٢(  

  

  عن املراديما نقله عبد الرمحن املكودي يف كتابه شرح األلفية : الثاين
، هو عبد الرمحن بن علي بن صاحل أبو زيد املكودي نسبة إىل قبيلة قريبة من فاس: التعريف باملؤلف

  .وهو آخر من قرأ كتاب سيبويه بفاس، وكان حنويا عاملا وإماما بارعا يف العلوم ورعا زاهدا
ث أحرقه أعداؤه حسدا، ومن مؤلفاته هذا الشرح، وألف شرحا آخر أكرب منه ومل يصل إىل القاهرة حي

واملتداول بني الطلبة هو األصغر، وهو نافع للمبتدئني وله شرح على منظومة اإلمام ابن مالك يف 
  .تويف سنة إحدى ومثامنائة كما يف التوشيح. وغري ذلك، وشرح على األجرومية، املقصور واملمدود

  :الكتاب
  .مه على سيدنا حممد خامت النبيني وإمام املرسلنيواحلمد هللا رب العاملني وصالته وسال: وأول هذا الشرح

، تفهم به ألفاظها، فهذا شرح خمتصر على ألفية ابن مالك مهذب املقاصد واضح املسالك: أما بعد
  .وحيظى مبعانيها حفاظها معرب عن إعراب أبياا ومقرب ملا شرد من عباراا

  .هـ١٣٢٠ى اآلخرة سنة وهو كتاب مطبوع باملطبعة العامرة البهية وذلك يف مجاد
  .٣٧٣، ٨٠٧، ٢٣٠، ٢٠٠٦ومودع مبكتبة األزهر حتت رقم 

  :ما نقله الشيخ عبد الرمحن املكودي يف كتابه شرح األلفية
بعد اطالعي على هذا الكتاب وجدته نقل كثريا عن املرادي املعروف بابن أم قاسم معتمدا عليه يف كثري 

  .من األحيان



 -يف موضعني- االستثناء -يف موضعني-لكالم، أفعال املقاربة، التنازع ا: فنراه نقل عنه يف أبواب
يف - عطف النسق، البدل، الندبة، الترخيم، ما ال ينصرف -يف موضعني-حروف اجلر، اإلضافة 

  . مجع التكسري-موضعني
  :وسأكتفي بذكر بعض املواضع على سبيل املثال

)١/١٢٣(  

  

  : يف االستثناء بعد قول الناظم-١
  تفريغ التأثري بالعامل دع... تكرر ال لتوكيد فمع وإن 

  وليس عن نصب سواه مغين... يف واحد مما بإال استثين 
يعين أن ما سوى املستثىن ": وليس عن نصب سواه مغين"قال الشيخ املكودي يف شرحه معلقا على 

ومحله . رادي العاملوعلى هذا الوجه جعل امل" إال"الذي تلغى إال معه ينصب ونصبه بالعامل الذي هو 
  .هـ. ا. ابن عقيل على أنه العامل الذي قبل إال وجعل دع مبعىن اجعل

  :وما ذكره املرادي أصوب لثالثة أوجه
هي العامل يف املستثىن وهو املوافق لتصريح الناظم به يف غري هذا " إال"أن يف التنبيه على أن : األول
  .النظم
  .يف اللغة وإمنا يكون دع مبعىن اتركأن دع مبعىن اجعل غري معهود : الثاين

  ,٧١ص. أن ما قبل إال يف التفريغ قد يكون غري عامل حنو ما يف الدار إال زيد: الثالث
  : يف باب حروف اجلر بعد قول الناظم-٢

  حذف وبعضه يرى مطردا... وقد جير بسوى رب لدى 
. يف القسم حنو واهللا وألفعلن" اهللا"وذلك يف لفظ ": وبعضه يرى مطردا"قال الشيخ املكودي يف معىن 

  .أي بكم من درهم" بكم درهم"االستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حنو " كم"وبعد 
  ,٨٤ص. وذكر املرادي يف هذا الفصل مواضع غري هذين مل تشتهر

  : يف باب اإلضافة بعد قول الناظم-٣
  وألزموا إضافة لدن فجر

شامال " فجر: "وجعل املرادي قوله. ه ال تضاف إال للمفردأن" فجر"وفهم من قوله : "... قال املكودي
لدن شب حىت شاب سود : "للجر يف اللفظ واحملل لتندرج اجلملة، وجعل من إضافتها إىل اجلملة قوله

  ".الذوائب

)١/١٢٤(  



  

  ,٨٩ص". لدن أنت يافع: "وأجاز املرادي أيضا أن يضاف إىل اجلملة االمسية كقوله
  :قول الناظم يف باب النعت بعد -٤

  بدوا أو بعضها اقطع معلنا... واقطع أو اتبع إن يكن معينا 
قطع بعضها واتباع بعضها ويلزم على هذا أن يكون " أو بعضها اقطع: "وفهم من قوله: "قال املكودي

  ,١١٦وذا جزم املرادي ص". بعضها منصوبا على أنه مفعول باقطع
  : يف باب البدل بعد قول الناظم-٥

  واسطة هو املسمى بدال...  املقصود باحلكم بال التابع
أخرج به املعطوف ببل فحمل املقصود باحلكم إىل : قال الشارح" بال واسطة: "وقوله: "قال املكودي

  .املستقل بالقصد فإن املعطوف بغري بل غري مستقل بالقصد
".  ببل وغريها وهو أظهرومحله املرادي على أنه املقصود باحلكم مطلقا فأخرج به املعطوف عطف النسق

  ,١٢٣ص
  : يف باب الترخيم بعد قول الناظم-٦

  كيا سعا فيمن دعا سعادا... ترخيما احذف آخر املنادى 
: أجاز يف نصبه الشارح أن يكون مفعوال ألجله فيكون التقدير": ترخيما"قال املكودي معلقا على 

أو " احذف يف حال كونك مرمخا: "راحذف ألجل الترخيم، أو مصدرا يف موضع احلال فيكون التقدي
  .ظرفا على حذف مضاف فيكون التقدير حذف وقت الترخيم

  ,١٣١ص. هـ. ا". وزاد املرادي وجها رابعا وهو أن يكون مفعوال مطلقا
  : يف باب مجع التكسري بعد قول الناظم-٧

  الما ومضعف وغري ذاك قل... وناب عنه أفعالء يف املعل 

)١/١٢٥(  

  

على ما جاء من أفعالء يف غري املعتل واملضاعف حنو نصيب " وغري ذاك قل" ونبه بقوله :قال املكودي
  .١٦٩ص. وأنصباء وهني وأهيناء وصديق وأصدقاء، على هذا محله الشارح وتبعه املرادي

  عن املرادي" تعليق الفرائد" ما نقله الدماميين يف كتابه -أ: الثالث
قرية "ين بن أيب بكر بن عمر املخزومي الدماميين نسبة إىل دمامني هو حممد بن بدر الد: التعريف باملؤلف
وتعلم ا مث هبط مصر وارتفع والتف حوله الطالب ، ٧٦٣ولد باإلسكندرية سنة " قريبة من األقصر

وبعد ، وملا نكب باحلريق هرب من الغرماء إىل الصعيد فاستقدموه مرغما، مث اشتغل بالدنيا، باألزهر



وله مؤلفات ، فدرس يف جامع زبيد باليمن وترك اليمن متجها إىل اهلند،  الديار املصريةصالح حاله غادر
  .كثرية

  .م١٤٣٤-هـ٨٢٧تويف باهلند يف كلربجا سنة 
نسخة يف جملد كامل حتتوي . تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك: الكتاب

 ٣٣ومسطرا ،  ورقة٥٤٧محر واألزرق وبأوهلا فهرس، يف بقلم معتاد جمدولة باملداد األ. على جزءين
ونسخة أخرى . ٣٧٥١" ١٠٥٧"مودع مبكتبة األزهر قسم املخطوطات حتت رقم . سم٢٩، سطرا

  . تيمور٣٠١بدار الكتب املصرية قسم املخطوطات حتت رقم 
ؤيده يف النسخة األوىل أراد بذلك ابن أم قاسم املرادي والذي ي" ابن قاسم"وقد ذكر الدماميين يف كتابه 

 هو العالمة -أي ابن أم قاسم-قوله يف شرح ابن قاسم : "يف باب املوصول تعليق على اهلامش يقول
  ".لكاتبه: املرادي، وقد حرفت النساخ وحذفوا لفظ أم جهال منهم أي

  : ما نقله عن املرادي-أ
الكالم، إعراب : أبواب متفرقة منهانقل الدماميين يف كتابه هذا عن املرادي واعتمد عليه يف نقله يف 

 العلم، الضمري، اإلشارة، -يف مواضع- كيفية التثنية ومجعي التصحيح -يف مواضع-املثىن واموع 
   األفعال الرافعة لالسم الناصبة للخرب، أفعال املقاربة،-يف مواضع- املبتدأ واخلرب -يف مواضع-املوصول 

)١/١٢٦(  

  

فعة للخرب، العدد، اإلضافة، عطف البيان، املنادى، التذكري والتأنيث، األحرف الناصبة لالسم الرا
  .وسأكتفي بذكر بعض املواضع على سبيل املثال

  : باب التثنية اهلمزة املبدلة من أصل-١
وال يقاس عليه خالفا للكسائي ... كسايان: فيقال. وقد تقلب اهلمزة املبدلة من أصل ياء: قال الدماميين

حكاها أبو زيد يف كتاب . واحلق أن يقاس عليه، ألا لغة فزارة: قال ابن قاسم. طبةبل الكوفيني قا
  .اهلمزة

  : العلم-٢
فهذه أعالم حبسب اللفظ ال ... علم اجلنس كأسامة لألسد وثعالة للثعلب وبرة للمربة: قال الدماميين
زا، إذ ال خيالف معناه معىن وإطالق املعرفة على أسامة وحنوه جما: قال بعضهم: مث قال... حبسب املعىن

هذا كله كالم ابن قاسم يف الكالم . أال ترى أنه داخل يف حده النكرة. أسد، وإمنا خيالفه يف أحكام لفظية
  ,٥١ص... على هذا التعريف بغالب لفظه

  :حذف اخلرب وجوبا- اخلرب -٣



  .ةوبعد واو املصاحبة الصرحي، وحيذف اخلرب وجوبا يف قسم صريح: قال الدماميين
واخلرب حمذوف لداللة الواو وما بعدها على . مقرونان: أي" كل رجل وضيعته"حنو : قال ابن قاسم

  .الصحوبية وكان احلذف واجبا لقيام الواو قيام مع
  : كقول الشاعر-زال: منها- األفعال الرافعة لالسم الناصبة للخرب -٤

  رعائك القطروال زال منهال جب... أال يا اسلمي يا دار مي على البال 
. احترز من اليت مبعىن حتول فمضارعها يزول ومن زال الشيء مبعىن عزله فمضارعه يزيل: قال ابن قاسم

  ,٩٩ص
  : األحرف الناصبة لالسم الرافعة للخرب-٥

، إذا علم اخلرب جاز حذفه مطلقا للقياس على حذف اخلرب يف غري هذا الباب وللسماع: قال الدماميين
  :يت شعري مردفا باستفهام كقولهوالتزم احلذف يف ل

)١/١٢٧(  

  

  بواد وحويل أذخر وجليل... أال ليت شعري هل أبينت ليلة 
وإمنا التزم احلذف؛ ألن االستفهام يسد مسد اخلرب ومجلة االستفهام يف موضع نصب : قال ابن قاسم

  ,١٢٠ص. شعري
  :موافقة التابع ملتبوعه- عطف البيان -٦

وذهب الفراء وغريه ، ان معرفني كما يكونان منكرين خالفا ملن التزم تعريفهمايف التعريف والتنكري يكون
وذهب أكثر النحويني إىل امتناعه، ويف البسيط أن يكون باملعارف والنكرات على ما ، إىل جواز تنكريمها

 وخصص بعضهم ذلك باألعالم والكىن، ذهب إليه الكوفيون، لكن البصريني أبوا أن يكون إال باملعارف
وجعل بعض . عطف بيان] ٣٥: النور[} من شجرة مباركَة زيتونة{: من قوله تعاىل" زيتونة"وجعل 

كذا قال ابن " مررت بثوب خز وباب ساج"النحويني من ذلك رد األجناس املنكرة على األمساء حنو 
  .٣٣٧ص. قاسم

  : ما نقله الدماميين عن املرادي-ب
البهية مبصر، وهو حاشية على مغين اللبيب، والشيخ الدماميين مل يتم هذا مطبوع باملطبعة : الكتاب

وهذا آخر ما انتهى إليه العالمة العمدة ، ويف آخره" حرف الفاء"الكتاب بل انتهى عند الفاء السببية يف 
  .الدماميين ومل يكمل هذا الكتاب لتعذره بالوفاة

حرف :  املرادي من كتابه اجلىن الداين يف مواضع هينقل الشيخ الدماميين يف حاشيته هذه عن: ما نقله
زيادة الباء يف املفعول؛ "، حرف الباء "إما املكسورة املشددة، "بالفتح والتخفيف"أما ، أل، إذن"األلف 



وسأكتفي بذكر بعض املواضع على سبيل ". سوف"، حرف السني "رب"حرف الراء ، "بله، بل، جبل
  :املثال

: قال الدماميين". اسم: وقيل. حرف: قال اجلمهور، األوىل يف نوعها: فيها مسائل: "قال املغين:  إذن-١
  .٤٠ص. والقائل بعض الكوفيني على ما صرح به ابن أم قاسم يف اجلىن الداين

)١/١٢٨(  

  

عه وزيادا م: "قال الدماميين". والثاين مما تزاد فيه الباء املفعول: "قال املغين:  زيادة الباء يف املفعول-٢
  ,٢٢٦ص". غري مقيسة مع كثرا، نص عليه ابن أم قاسم يف اجلىن الداين

وأما جبل االمسية فلها قسمان أحدمها أن : قال ابن أم قاسم يف اجلىن الداين: "قال الدماميين:  جبل-٣
 مبعىن جبلين، والثاين أن تكون امسا: تكون اسم فعل مبعىن يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء املتكلم فيقال
  ,٣٢١ص". حسب فتكون الباء املتصلة ا جمرورة املوضع وال تلحقها نون الوقاية

وإن تقدمها نفي أو ي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده ملا بعدها حنو : "قال املغين:  بل-٤
ىن النفي ما قام زيد بل عمرو وال يقم زيد بل عمرو، وأجاز املربد وعبد الوارث أن تكون ناقلة مع

هذا مع موافقتهما للجمهور، فاألمران جائزان عندمها على ما صرح به : قال دم". والنهي إىل ما بعدها
  ,٢٣٤ص" ابن أم قاسم يف اجلىن الداين

قد استعملت معربة جمرورة مبن خارجة عن املعاين الثالثة ... على ثالثة أوجه: "قال املغين:  بله-٥
وهم الكوفيون : "قال دم" وذا يتقوى من بعدها يف ألفاظ االستثناءوفسرها بعضهم بغري وهو ظاهر 

والبغداديون فإا قد استعملت كغري وهي ترد لالستثناء، ومجهور البصريني على أا ال يستثىن ا وأنه 
  ,٢٤٠ص" كذا يف اجلىن الداين. ال جيوز فيما بعدها إال اخلفض

فهذه أربع لغات تضم : "قال دم...". ست عشرة لغةويف رب : " قال املغين-لغات يف رب- رب -٦
وهي مما يقوي القول " ربتا"وبقي عليه لغة أخرى حكاها ابن أم قاسم يف اجلىن الداين . إىل االثنيت عشرة
  ,٢٧٩ص". بامسية رب فتأمله

ف ولَسو{وتنفرد عن السني بدخول الالم عليها حنو : " قال املغين-انفراد السني عن سوف- سوف -٧
يكطعلئال جيتمع حرفان على حرف واحد : وال تدخل الالم يف السني قيل: "قال دم] ٥: الضحى[} ي

وقد مسع وقوع السني يف موضع ": ٢٨٢ص"لذلك قال يف اجلىن الداين ... مفتوحان زائدان على الكلمة
  :مل تسمع فيه سوف وهو خرب عسى يف قوله

   الكلى واجلوانحستطفئ غالت... عسى طيئ من طيئ بعد هذه 

)١/١٢٩(  



  

   عن املرادي-بضم املعجمة وامليم مث نون مشددة-ما نقله تقي الدين الشمين : الرابع
أمحد بن حممد بن حممد بن حسن بن علي الشيخ تقي الدين أبو العباس اإلمام : هو: التعريف باملؤلف

هـ، ٨٠١إلسكندرية يف رمضان عام ، ولد با"نسبة إىل مزرعة ببالد املغرب"العالمة املشهور بالشمين 
وقدم القاهرة مع والده فتلقى النحو عن الشطنويف وغريه يف الفنون األخرى، وقد عين بنشر العلم 

، وتدريسه، وكان حجة، متوقد الذكاء قوي احلافظة عفيفا حمبا للخري، وويل املشيخة واخلطابة بقايتباي
املنصف من الكالم على "ية على شرح الدماميين مساها حاش: ومن مؤلفاته يف النحو، وطلب للقضاء فأىب

  ".مغين ابن هشام
 من ذي احلجة عام ٢٧وكانت وفاته يف ليلة األحد ، تويف مبرتله بتربة قايتباي ودفن ا صباح األحد

  .هـ٨٧٢
  .حاشية على مغين اللبيب البن هشام. هو مطبوع باملطبعة البهية مبصر: الكتاب

احلمد : أوله، "املنصف من الكالم على مغين ابن هشام"ميين وزاد عليها ومساها خلصها من حاشية الدما
هللا الذي خص كتابه بعدم املعارضة وباإلعجاز وجعله تبيانا لكل شيء فهو مغين اللبيب باحلقيقة ال 

يب بطريق ااز، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وبعد، فقد نظرت عند إقرائي ملغين اللب
  .١١٢٠-١٠٠٤-١٠٠٣-١٠٠٢مودع مبكتبة األزهر حتت رقم ... عن كتب األعاريب

  :ما نقله عن املرادي يف كتابه املنصف من الكالم على مغين ابن هشام
نقل الشيخ الشمين عن املرادي املعروف بابن أم قاسم من اجلىن الداين وغريه يف حاشيته هذه مواضع 

  :متنوعة وهي
، "على"، حرف العني "جبل"، حرف الباء "يف موضعني-فتح والتفخيف، إذا بال-أما "حرف األلف 
يف -يف موضعني، الت، لو -معاين الالم اجلارة "حرف الالم " كأن"، حرف الكاف "قد"حرف القاف 
  ،"لعل "-ثالثة مواضع

)١/١٣٠(  

  

صفة املشبهة ، الفرق بني ال"العاطفة"حرف الواو ، "يف موضعني-يف موضعني، من -ما "حرف امليم 
 -يف موضعني-املوصول " املواضع اليت يعود فيها الضمري على متأخر لفظا ورتبة"واسم الفاعل، 

  .وسأقتصر على ذكر بعض املواضع على سبيل املثال
} حتى إِذَا جاُءوها{الفصل األول يف خروجها عن الظرفية زعم أبو احلسن يف : "قال املغين:  إذا-١
  ".ا جر حبىتأن إذ] ٧١: الزمر[



وسيق الَّذين كَفَروا {وعلى هذا يكون تقدير الغاية : وقال ابن أم قاسم يف شرح التسهيل: "قال الشمين
منها معمول ملا قبلها فيكون . إىل وقت جميئهم هلا] ٧١: الزمر[} إِلَى جوهي على هذا ال جواب هلا، أل

  .١ ج١٩٩ص" فتحت أبواا: ماذا جرى إذ ذاك فقيلف: قوله فتحت استئنافا وجواب سؤال كأنه قيل
حرف } حتى إِذَا جاُءوها{واجلمهور على أن إذا ال خترج عن الظرفية وأن حىت يف حنو : "قال املغين

: ويف شرح التسهيل البن أم قاسم: قال الشمين" ابتداء داخل على اجلملة الشرطية بأسرها وال عمل هلا
يرفع . سرت حىت أدخل املدينة: ىت مبعىن الفاء كما قدرها النحويون يف قوهلموجيوز أن خيرج على أن ح

يف قولك اجلس حىت إذا : قلت: أدخل وتقدير كونه وقع قالوا والتقدير سرت فدخلت قال يف البسيط
  ,١ ج٢٠٠ص. هـ. ا". جاء زيد أعطيتك اجلس فإذا جاء زيد

قال ابن أم قاسم يف اجلىن : "قال الشمين" م واسمجبل على وجهني حرف مبعىن نع: "قال املغين:  جبل-٢
أحدمها أن يكون اسم فعل مبعىن يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء : أما جبل االمسية فلها قسمان: الداين

والثاين أن تكون امسا مبعىن حسب فتكون الياء املتصلة ا جمرورة املوضع وال . املتكلم فيقال جبلين
  ". كما نقل دم١ ج٢٣٢ ص.تلحقها نون الوقاية

ولالم اجلارة اثنان وعشرون معىن، أحدها االستحقاق وهي الواقعة بني : "قال املغين:  الالم اجلارة-٣
بالنار "مل يفسر ابن أم قاسم هذه الالم وإمنا مثل هلا يف اجلىن الداين : "قال الشمين". معىن وذات

وكل ذلك وقعت الالم فيه بني ، "اجلل للفرس"، و"باجللباب للجارية"ويف شرح التسهيل " للكافرين
  .٢ ج٢٨ص. هـ. ا. ذاتني

)١/١٣١(  

  

والثاين أن أصلها ليس بكسر . أحدمها يف حقيقتها: الت اختلف فيها يف أمرين: "قال املغين:  الت-٤
أا وذهب ابن أيب الربيع إىل : قال ابن أم قاسم يف شرح التسهيل: الياء، قال الشمين معقبا على الثاين

مث أبدل من الياء األلف كراهية أن تلتبس حبرف التمين، ويف اجلىن الداين، . ليس، أبدل من السني التاء
  ,٢ ج٥٣ص". ويقويه قول سيبويه أن امسها مضمر فيها وال يضمر إال يف األفعال

ونقل . األول العاطفة ومعناها مطلق اجلمع فتعطف الشيء على نفسه: "قال املغين:  الواو العاطفة-٥
يف اجلىن ": "اخل... ونقل اإلمام"اإلمام الربهان عن بعض احلنفية أا للمعية، قال الشمين معلقا على 

اشتهر من مذهب الشافعي أا للترتيب وعند احلنفية أا للمعية : الداين وقال إمام احلرمني يف الربهان
  ,٢ ج١٠٢ص". وقد زل الفريقان

مل يذكر املصنف ما اجتمعا فيه كما ذكر يف : "سم الفاعل، قال الشمين الفرق بني الصفة املشبهة وا-٦
أحدها أن كل واحد منهما يدل على حدث : احلال والتمييز، وقد ذكر ابن أم قاسم أنه ثالثة أمور



  ,٢ ج١٦١ص". وصاحبه، والثاين أنه يؤنث ويذكر، والثالث أنه يثىن وجيمع
أن يكون مرفوعا : الثاين منه، قال املغين. أخر لفظا ورتبة املواضع اليت يعود الضمري فيها على مت-٧

يضمر ويؤخر عن : "قال الفراء.. جفوين ومل أجف األخالء أنين: بأول املتنازعني املعمل ثانيهما حنو
واملشهور عن الفراء يف ": يف شرح التسهيل البن أم قاسم"قال الشمين معلقا على قول الفراء " املفسر

 إعمال األول ومنع إعمال الثاين، ونقل عنه ابن مالك أنه جيوز إعمال األول يف هذه هذه املسألة وجوب
املسألة بشرط تأخري الضمري فتقول ضربين وضربت قومك هم فرارا من اإلضمار قبل الذكر، قال ابن 

. هـ. ا. ومل أقف على هذا النقل عن الفراء من غري كالم ابن مالك وهو الثقة فيما ينقل: النحاس
  ,٢ ج١٨٠ص
كون ذا لإلشارة خربا ولقيت " من ذا لقيت"واألكثر يف حنو ... مسألة: "قال املغين:  باب املوصول-٨

ويف شرح التسهيل : "قال الشمين" مجلة حالية ويقل كون ذا موصولة ولقيت صلة وبعضهم ال جييزه
  ومنع" البن أم قاسم

)١/١٣٢(  

  

فإا " ما"ختص من يعقل فليس فيها إام كما يف " من "؛ ألن"من"بعض النحويني وقوع ذا موصولة بعد 
صارت بالرد إىل االستفهامية يف غاية اإلام فأخرجت ذا من التخصيص إىل اإلام وجذبتها إىل معناها 

موصولة وإن مل يتقدم عليها استفهام، " ذا"لتخصيصها، واختار الكوفيون وقوع " من"وال كذلك 
  .٢ ج٢٢٢ص. هـ. ا". لها جيوز أن تستعمل موصوالتوعنهم أن أمساء اإلشارة ك

  ما نقله الشيخ خالد األزهري عن املرادي: اخلامس
يف "ولد جبرجا ، هو خالد زين الدين بن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن أمحد اجلرجي: التعريف باملؤلف

. أخرى ودرس يف األزهرومحل صغريا إىل القاهرة فحفظ القرآن مث كتبا ، هـ٨٣٨يف حنو سنة " الصعيد
  .إنه طلب العلم وهو كبري السن وكان من قبل يشتغل وقادا: وقد قيل

ومن مصنفاته شرح اآلجرومية، التصريح ، وأخذ العربية عن يعيش املغريب وداود املالكي والسنهوري
  .وشرح األزهرية، مبضمون التوضيح، مترين الطالب يف صناعة اإلعراب

  .هـ يف رابع عشر احملرم سنة مخس وتسعمائة٩٠٥قليوبية سنة " بركة احلج"تويف عائدا من احلج يف 
  :ما نقله عن املرادي

  :نقل الشيخ خالد األزهري عن املرادي يف كتبه ما يلي
  : شرح التصريح على التوضيح-أ

وفيه من الفوائد "وهو شرح لكتاب التوضيح على ألفية ابن مالك البن هشام : التعريف بالكتاب



ئد الداخلة واخلارجة ما ال حيصى كثرة، وهلذا أصبح مرجعا لكثري من طلبة الزمان واشتد إكبام والعوا
وقد صادف فراغ املصنف الشارح من تدوينه يوم عرفة املشرفة ، على مطالعته وتدريسه مبا ال يزيد عليه

زهر حتت مودع مبكتبة األ. ٢٦٨روضات اجلنات ص. هـ. ا". من شهور سنة ست وتسعني ومثامنائة
  .١٢٤٦-١٢٤٠-١١٣٩-١١٣٢رقم 

)١/١٣٣(  

  

احلمد هللا امللهم لتحميده محدا موافيا لنعمه ومكافئا ملزيده، وأشهد أن ال . بسم اهللا الرمحن الرحيم: أوله
  .وهو كتاب مطبوع باملطبعة األزهرية مبصر. إخل... إله إال اهللا وحده ال شريك له

  :ما نقله عن املرادي يف هذا الكتاب
 -يف موضعني-الكالم : قل الشيخ خالد يف هذا الكتاب عن املرادي مواضع متعددة تنحصر يف أبوابن

يف ثالثة - نائب الفاعل -يف ثالثة مواضع- الضمري، العلم، املبتدأ واخلرب -يف موضعني-املعرب واملبىن 
يف -عول املطلق  املف-يف أربعة مواضع- التعدي واللزوم، التنازع -يف موضعني- االشتغال -مواضع

 -يف ثالثة مواضع- التمييز، اإلضافة -يف موضعني- احلال -يف موضعني- االستثناء -موضعني
 اإلخبار بالذي -يف موضعني-التعجب، نعم وبئس، عطف النسق، أمساء الزمت النداء، إعراب الفعل 

  . التصغري، اإلبدال-يف موضعني -واأللف والالم، مجع التكسري 
  .عض املواضع على سبيل املثالوسأكتفي بذكر ب

أَنْ يملَّ {: من حنو قوله تعاىل" هو"واملنقول عن سيبويه أنه أجاز يف : "قال األزهري:  يف باب الضمري-١
وونقل املرادي عنه أيضا يف شرح التسهيل أنه ، أن يكون فاعال وأن يكون توكيدا] ٢٨٢: البقرة[} ه

  ,١٠٢ ص١ج". أن يكون فاعال وأن يكون توكيدا" ك هومررت برجل مكرم"من حنو " هو"أجاز يف 
إن أمن اإلشكال، املراد بعد " أن"يف اشتراط ابن مالك حذف اجلار مع :  يف التعدي واللزوم-٢

} وترغَبونَ أَنْ تنكحوهن{: ويشكل عليه قوله تعاىل: "... قال األزهري معلقا على اآلية، احلذف
ف اجلار مع أن اللبس موجود بدليل أن املفسرين اختلفوا يف املراد فحذف احلر] ١٢٧: النساء[

وبعضهم قدر عن أن واستدل كل على ما ذهب إليه وأجيب عنه جبوابني ذكرمها ، فبعضهم قدر يف أن
أحدمها أن يكون حذف احلرف اعتمادا على القرينة الرافعة للبس، واآلخر أن : املرادي يف شرح النظم
ام لريتدع بذلك من يرغب فيهن جلماهلن وماهلن ومن يرغب عنهن لدمامتهن يكون حذف لقصد اإل

  .٣٢ ص١ج. هـ. ا". وقد أجاز بعض املفسرين التقديرين. وفقرهن

)١/١٣٤(  

  



وبعد اخلالف بني " فصل إذا تنازع العامالن جاز إعمال أيهما شئت باالتفاق"يف :  يف التنازع-٣
وإذا تنازع ثالثة فاحلكم كذلك بالنسبة إىل األول والثالث قاله "... : قال األزهري. البصريني والكوفيني

  ,٣٢٠ ص١ج". املرادي
النوع الثاين واقع يف اخلرب وذلك يف مخس ... ذكر أن املصدر الذي له فعل نوعان:  يف املصدر-٤

جيا تشبيهيا فعال عال" املصدر"اخلامسة أن يكون : "قال األزهري معلقا عليها. املسألة اخلامسة... مسائل
املصدر، فهذه أربعة : أي" مشتملة على صاحبه"و" أي على اسم مبعناه"بعد مجلة مشتملة عليه " واقعا"

. هـ. ا". شروط زاد املرادي شرطا خامسا وهو أن يكون ما اشتملت عليه اجلملة غري صاحل للعمل
  ,١ ج٣٣٣ص
هللا "أنه تبع الشارح يف جعل : "... ريقال األزه. فصل يف جواز جر التمييز مبن:  يف باب التمييز-٥

. هـ. ا. واعترضه املرادي بأنه متييز مفرد ال مجلة". من متييز اجلملة" نعم املرء من رجل"و" دره فارسا
  ,٣٣٩ ص١ج
قال األزهري معلقا على . يف امتناع أن يتقدم عليهما معموهلما وأن يفصل بينهما:  يف باب التعجب-٦

لوال خبله بزيد، بالفصل بلوال االمتناعية ومصحوا وأجاز ذلك ابن كيسان، تقول أحسن " وال: "قوله
  ,٩٠ ص٢ج. هـ. ا". وال حجة له على ذلك: قال املرادي

اختصاصها بأا تعطف على الصلة ما ال يصلح كونه صلة خللوه من : الفاء:  يف باب عطف النسق-٧
  :ول الشاعرمث مثل بق، العائد، وذلك جار يف اخلرب والصفة واحلال

  فيبدو وتارات جيم فيغرق... وإنسان عيين حيسر املاء تارة 
التحقيق أن اجلملتني إذا عطفت إحدامها على األخرى : وقال املرادي يف باب املبتدأ: "... قال األزهري

د بالفاء اليت للسببية ترتلتا مرتلة الشرط واجلزاء فاكتفى بضمري واحد يف إحدامها كما يكتفي بضمري واح
  .يف مجلة الشرط واجلزاء

زيد جاء عمرو فأكرمه، فاالرتباط وقع بالضمري الذي يف الثانية، نص على ذلك ابن أيب : فإذا قلت
  ألما نزلتا مرتلة زيد ملا جاء عمرو أكرمه: الربيع قال

)١/١٣٥(  

  

  ,١٤٠ص ٢كالم املرادي ج. هـ. ا". فاإلخبار إذن إمنا هو مبجموعها والرابط إمنا هو الضمري
موضعا : "معلقا على ذلك: قال األزهري" وهي نائبة عن أداة شرط ومجلته: "قال ابن هشام:  أما-٨

صاحل هلما وهي قائمة مقامهما لتضمنها معىن الشرط، وليست أما مبعىن مهما وشرطها ألا حرف 
  ,٢٦١ ص٢ج". واحلرف ال يصلح أن يكون مبعىن اسم وفعل قال املرادي



فعايل بالتشديد ويطرد يف كل ثالثي : "قال ابن هشام: فعايل: احلادي والعشرون: ري يف مجع التكس-٩
  ".آخره ياء مشددة غري متجددة للنسب كبخيت وكرسي وقمري خبالف حنو مصري وبصري

: ألن ياءمها متجددة للنسب وإىل ذلك أشار الناظم بقوله": "مصري وبصري"قال األزهري معلقا على 
وقد تكون الياء يف األصل للنسب احلقيقي مث يكثر استعمال ما هي .. جدد.. سبواجعل فعايل ذي الن

فيه حىت يصري النسب منسيا أو كاملنسي فيعامل االسم معاملة ما ليس منسوبا كقوهلم مهري ومهاري 
وأصل املهري بعري منسوب إىل مهرة قبيلة من قبائل اليمن مث كثر استعماله حىت صار امسا للنجيب من 

  ,٣١٥ ص٢ج. وبه تندفع شبه املوضح. هـ. ا". ل قاله املرادياإلب
لالستغناء بتصغري " يت"وال : "قال ابن هشام يف التوضيح: اإلشارية" يت"تصغري :  يف باب التصغري-١٠

وذلك يوهم : قال املرادي". منها تا ويت: يف قوله يف النظم: "قال الشيخ خالد". خالفا البن مالك" تا"
خاصة وهو املفهوم " تا"وقد نصوا على أم مل يصغروا من ألفاظ املؤنث إال " تا"ما صغر صغر ك" يت"أن 

وفروعهما اآليت ذكرها ومل يذكر من " ذا والذي"وال يصغر من غري املتمكن إال : من التسهيل فإنه قال
  ,٣٢٦ ص٢ج. هـ. ا. ألفاظ املؤنث غري تا خاصة

فإن ، ألة السادسة أن تكون الواو الما لفعلى بالضم صفةاملس: إبدال الياء من الواو:  اإلبدال-١١
  :ذو الرمة-كانت فعلى بالضم امسا مل تغري المها بإبداهلا ياء بل تقر الواو على أصلها كقوله 

)١/١٣٦(  

  

  ... .....................................أدار جبزوى هجت للعني عربة 
الف لقول أهل التصريف فإم يعكسون فيبدلوا يف االسم إنه خم: وقال املرادي: "... قال األزهري

  .٣٨٠ ص٢ج". دون الصفة وجيعلون جزوى شاذا
  ".مترمي الطالب يف صناعة اإلعراب" إعراب ألفية ابن مالك يف النحو املسمى -ب

  .١١٥٠-٢٦٧كتاب مطبوع مودع مبكتبة األزهر حتت رقم 
احلمد هللا الذي رفع قدر من أعرب :  عبد اهللا األزهرييقول الفقري إىل عفو ربه الغين خالد بن: أوله

  .الشهادتني ونصب الدليل على وجود ذاته
أما بعد فإن معرفة اإلعراب من الواجبات اليت ال بد لكل طالب علم منها ومن املهمات اليت ال يستغىن 

  .الفقيه عنها، وإن من أنفع املسالك وأقرب املدارك إىل هذا النحو ألفية ابن مالك
  .فاندفع يف خاطري أن أعرب مجيع أبياا وأشرح غريب لغاا وأضبط ما أشكل من ألفاظها

  :ما نقله عن املرادي
  :نقل الشيخ خالد يف كتابه هذا ثالثة مواضع عن املرادي وهي



  : يف النائب عن الفاعل يف قول الناظم-١
  كينتحي املقول فيه ينتحى... واجعله من مضارع منفتحا 

تبعا للمرادي نعت لينتحي، وزاد املكودي وجيوز ضبط : باجلر قال املكودي. املقول: "خ خالدقال الشي
. هـ. ا". وباألول جزم املرادي... مث استأنف، القول بالضم فيكون قد مت الكالم عند قوله كينتحي

  ,٤٥ص
  : يف النعت يف قول الناظم-٢

  ع معلنابدوا أو بعضها اقط... واقطع أو اتبع إن يكن معينا 
  معلنا حال من فاعل اقطع وتقدير البيت واقطع مجيع: "قال الشيخ خالد

)١/١٣٧(  

  

وبالنصب جزم الشاطيب واملرادي وصدر به . النعوت أو اتبعها أو اقطع بعضها واتبع البعض اآلخر
  ,٥٨٠ص. املكودي كالمه

  : يف الندبة يف قول الناظم-٣
   وإن تشأ فاملد واهلا ال تزد.................................. ...

ال ناهية، تزد مضارع . وإن تشأ شرط فاملد مبتدأ وخربه حمذوف واهلاء مفعول قدم بتزد: "قال األزهري
هذا ما محله : زاد جمزوم بال الناهية والتقدير على هذا، وإن تشأ فاملد كاف وال تزد اهلاء، قال املكودي

  .١٠٠ص. عليه الشارح واملرادي
طبع . للعالمة ابن هشام األنصاري" موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب"شيخ خالد املسمى  شرح ال-ج

احلمد هللا امللهم حلمده والصالة والسالم على سيدنا حممد : أوله. باملطبعة العثمانية املصرية بالقاهرة
  .وبعد. رسوله وعبده

... هذا شرح لطيف على قواعد اإلعراب: فيقول العبد الفقري إىل مواله الغين خالد بن عبد اهللا األزهري
  .إخل

  :ما نقله عن املرادي
الباب الرابع يف اإلشارة إىل عبارات "هو يف ، نقل الشيخ خالد يف كتابه هذا عن املرادي موضعا واحدا

  ".حمررة
فاء ، ]٢، ١: الكوثر[} إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر، فَصلِّ لربك وانحر{: ويف الفاء من حنو: "قال ابن هشام

عطف : أي: قال األزهري". السببية وال تقل فاء العطف؛ ألنه ال جيوز عطف الطلب على اخلرب والعكس
  .اخلرب على اإلنشاء، وهي مسألة خالف



قال املرادي يف شرح . منع من ذلك البيانيون ملا بينهما من التنايف وعدم التناسب وأجاز الصفار
". هذا زيد ومن عمرو؟: ه التخالف يف تعاطف اجلملتني باخلرب واالستفهام فأجازأجاز سيبوي: "التسهيل

  .١٣٤ص. هـ. ا
  "منهج السالك إىل ألفية ابن مالك"ما نقله أبو احلسن األمشوين يف كتابه شرح األلفية املسمى : السادس

  هو أبو احلسن علي نور الدين بن حممد بن عيسى: التعريف باملؤلف

)١/١٣٨(  

  

ولد بقناطر ، مشوين أصال؛ ألن جده قدم من األمشونيني قبل بلوغه فحفظ القرآن واملنهاج يف سنةاأل
وكان منكبا على العلم . السباع وتوطن القاهرة، وكان مولده يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني ومثامنائة

والكافيجي والتقي أخذ عن اجلالل احمللي . مع التقشف يف مأكله وملبسه ال هم له إال العلم والطاعة
  .هـ٩٢٩وتويف األمشوين سنة . ومن أشهر مؤلفاته هذا الكتاب. احلصين وغريهم

  :التعريف بالكتاب
هو أغزر شروح األلفية مادة على كثرا واختالف مشارا، بل إنه من أوىف كتب النحو مجعا ملذاهب 

ن جيمع يف شرحه، فأمامه من النحاة وتعليالم وشواهدهم على منط البسط والتفصيل وال غرابة أ
فهذا شرح لطيف بديع على : "... وأوله. وغريها مما جعل شرحه موسوعة يستعان به... شروح األلفية

  ".ألفية ابن مالك مهذب املقاصد واضح املسالك
  :ما نقله أبو احلسن األمشوين يف كتابه شرح األلفية

املرادي املعروف بابن أم قاسم معتدا برأيه وقد تصفحت هذا الكتاب فوجدت أن املؤلف أخذ ونقل عن 
  .تارة

 -يف موضعني-وما ال ينصرف ، وأفعل التفضيل، التنازع، وحروف اجلر: فتراه نقل عنه يف أبواب
ويسوغ يل حينئذ أن أذكر بعض .  والعدد، والوقف-يف موضعني-والترخيم، ونواصب املضارع 

  .املواضع مستشهدا ا على سبيل املثال
  :اب أفعل التفضيل يف قول الناظم يف ب-١

  تقديرا أو لفظا مبن إن جردا... وأفعل التفضيل صله أبدا 
  ".من"ذكر أبو احلسن األمشوين تنبيهات، فاألول منها اخلالف يف معىن 

فذهب املربد ومن وافقه إىل أا البتداء الغاية، وإليه ، هذه" من"األول اختلف يف معىن : "فقال األمشوين
فضله على " هو أفضل من زيد"ويه، لكن أشار إىل أا تفيد مع ذلك معىن التبعيض فقال يف ذهب سيب



قال ، "زيد أفضل من عمرو"بعض ومل يعم، وذهب يف شرح التسهيل أا مبعىن ااوزة، وكأن القائل 
  ...جاوز زيد عمرا يف الفضل

)١/١٣٩(  

  

  .ا رد به الناظم ليس بالزم ما ذهب إليه املربد، وم-كما قال املرادي-والظاهر 
  : يف باب الترخيم يف قول الناظم-٢

  كيا سعا فيمن دعا سعادا... ترخيما احذف آخر املنادى 
  :أجاز الشارح ترخيما ثالثة أوجه: "يف التنبيه قال" ترخيما"أفرد أبو احلسن األمشوين الكالم على 

  . أن يكون مفعوال له-١
  . أو مصدرا يف موضع احلال-٢
  . ظرفا على حذف مضاف أو-٣

. هـ. ا. هو أن يكون مفعوال مطلقا وناصبه احذف، ألنه يالقيه يف املعىن، وأجاز املرادي وجها رابعا
  ,٤٦٧ ص٢ج
  : يف باب ما ال ينصرف يف قول الناظم-٣

  شبه اقتضى عموم املنع... ولسراويل ذا اجلمع 
  به فاالنصراف منعه حيق... وإن به مسي أو مبا حلق 

والعلة يف منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة اجلمعية أو قيام : قال الشارح: أبو احلسن األمشوينقال 
  .فلو طرأ تنكريه انصرف على مقتضى التعليل الثاين دون األول، اجلمعية مقامها

مذهب سيبويه أنه ال ينصرف بعد التنكري لشبهه بأصله، ومذهب املربد صرفه : "قلت: قال املرادي
اب اجلمعية، وعن األخفش القوالن، والصحيح قول سيبويه، ألم منعوا سراويل من الصرف، وهو لذه

  ,٥٢٣ ص٢ج. هـ. ا". نكرة وليس مجعا على الصحيح
  : يف نواصب املضارع بعد قول الناظم-٤

  حمضني أن وسترها حتم نصب... وبعد فاجلواب نفي أو طلب 
  :هات اليت أعقبت هذا البيتقال األمشوين يف التنبيه األول من التنبي

)١/١٤٠(  

  



ومنه قول : قال" ما قام فيأكل إال طعامه"مما مثل به يف شرح الكافية جلواب النفي املنتقض : األول"
  :الشاعر

  فينطق إال باليت هي أعرف... وما قام منا قائم يف ندينا 
  .وتبعه الشارح يف التمثيل بذلك

  .ا انتقض بإال بعد الفاء جاز النصبإن النفي إذ: واعترضهما املرادي وقال
  .نص على ذلك سيبويه وعلى النصب أنشد

  ,٥٦٥ ص٣ج". فينطق إال باليت هي أعرف
  : يف باب التنازع يف قول الناظم-٥

  وأخرنه إن يكن هو اخلرب... بل حذفه الزم إن يكن غري خري 
 كان املفعول األول يف باب ظن جيب يوهم أن ضمري املتنازع فيه إذا" غري خرب: "قوله: "... قال األمشوين

  .حذفه وليس كذلك، بل ال فرق بني املفعولني يف امتناع احلذف ولزوم التأخري
  :ولذلك قال الشارح لو قال بدله

  وإن يكن ذاك فأخره نصب... واحذفه إن مل يك مفعول حسب 
  .خللص من ذلك التوهم

ول حسب جيب حذفه وإن كان خربا، وليس يوهم أن غري مفع" مفعول حسب: "قوله: لكن قال املرادي
  ,٢٠٦ ص١ج...". بل يؤخر كمفعول حسب. كذلك، وألن خرب كان ال حيذف أيضا

  : يف باب الوقف بعد قول الناظم-٦
  ألفها وأوهلا اهلا إن تقف... وما يف االستفهام إن جرت حذف 

أمهل املصنف من : األول: "ا البيتقال أبو احلسن األمشوين يف التنبيه األول من التنبيهات اليت أعقبت هذ
  ".على ماذا تلومونين"شروط حذف ألفها أن ال تركب مع ذا، فإن ركبت معه مل حتذف األلف حنو 

  .٧٥٩ ص٣ج". وقد أشار إليه يف التسهيل، ونقله املرادي

)١/١٤١(  

  

  ما نقله الدنوشري يف حاشيته على التصريح عن املرادي: السابع
قرية قريبة "عبد اهللا بن عبد الرمحن بن علي املعروف بالدنوشري نسبة إىل دنوشر هو : التعريف باملؤلف
  ".من احمللة الكربى

ولد بالقاهرة وتلقى عن الشمس الرملي وحممد العلقمي وابن قاسم العبادي وغريهم، مث ارحتل إىل بالد 
صنف كتبا يف النحو، وكان يقول الروم وأقام فيها مدة مث عاد إىل القاهرة وانتفع الناس به يف األزهر، و



  .هـ١٠٢٥النظم وأكثر شعره يف مسائل حنوية، تويف بالقاهرة سنة 
حاشية على التصريح مبضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري، نسخة يف جملد بقلم معتاد سنة : الكتاب
.  سم٢١ سطرا ٢٣ ورقة ومسطرا ١٨٢بالورقتني األخريتني منها تقطيع وأكل أرضة يف . هـ١١٣٧

  .٦٠٥٨" ٨٥١"مودع مبكتبة األزهر قسم املخطوطات حتت رقم 
  :ما نقله عن املرادي

نقل الشيخ عبد اهللا الدنوشري يف حاشيته على التصريح عن املرادي واعتمد عليه، وذلك يف أبواب 
 -يف موضعني- ما ال ينصرف -يف موضعني-اإلمشام، املصدر، احلال، التعجب، النداء : متفرقة منها

  .وسأكتفي بذكر بعض املواضع على سبيل املثال.  اجلوازم، اإلمالة-يف موضعني-لنواصب ا
ذكر يف الكافية والتسهيل إذ قال قد جير بباء : قال املرادي"نفي عامل احلال قال الدنوشري :  احلال-١

  :زائدة إن نفي عملها كقوله
  فما انبعثت مبزءود وال وكل

 اجلر من شرح التسهيل أن من الزائدة رمبا دخلت على احلال وذكر يف باب حروف، ونوزع يف ذلك
  ,٩٥ص. هـ. ا". مبنيا للمفعول" ما كان ينبغي لنا أن نتخذَ من دونك من أولياء: "ومثله قراءة من قرأ

  أيضا اجلملة املصدرة باملضارع املنفي ال جترد من الواو ويلزمها:  احلال-٢

)١/١٤٢(  

  

} فَاستقيما ولَا تتبِعان{: ن ورد بالواو قدر املبتدأ على األصح كقراءة ابن ذكوانإ: قال املرادي. الضمري
  .نص على ذلك يف التسهيل

  :قال املرادي.  ما ال ينصرف الكالم يف املنصرف-٣
مسي منصرفا النقياده إىل ما تصرفه من عدم تنوين إىل تنوين ومن وجه اإلعراب : وقال يف شرح الكافية

  ,١٣٥ص. مأخوذ من الصرف وهو الفضل، ألن له فضال على غري املنصرف: وقال بعضهم. ريهإىل غ
  :قال. حىت:  النواصب-٤

  .وذكر املرادي أن الغالب يف حىت اليت ينصب املضارع بعدها أن تكون مبعىن إىل
  ما نقله الشيخ أمحد الفاكهي عن املرادي: الثامن

  :التعريف باملؤلف
د بن اجلمال عبد اهللا بن أمحد بن علي الفاكهي، نقل الشيخ أمحد الفاكهي عن هو العالمة الشهاب أمح

  :ابن أم قاسم واعتمد على رأيه واثقا منه يف
  : كتاب جميب الندا إىل شرح قطر الندى-أ



مودع مبكتبة األزهر حتت رقم . هو كتاب مطبوع مبطبعة شركة دار الكتب العربية الكربى: الكتاب
١٥٩.  

احلمد هللا الرافع من . هللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني واملرسلنيبسم ا: أوله
اخنفض لعزه وسلطانه املفيض على من حناه وقصده سحائب عفوه وغفرانه، املغين بواسع فضله من افتقر 

عة يف علم أما بعد فهذا شرح لطيف وضعته على املقدمة املوضو، جلوده وإحسانه، الفاعل ملا يشاء
  .العربية املسماة بقطر الندى

  :ما نقله يف هذا الشرح
تقسيم الفعل، الفاعل، النواصب، : نقل الفاكهي عن املرادي يف شرحه هذا مخسة مواضع يف أبواب

  املبتدأ واخلرب، كان وأخواا

)١/١٤٣(  

  

  .وسأذكر أربعة مواضع على سبيل التمثيل
وإمنا اختصت التاء : "اضي بتاء التأنيث الساكنة، قال الفاكهي يف تقسيم الفعل اختصاص الفعل امل-١

واملراد ا الساكنة ، الساكنة به للفرق بني تاء األفعال وتاء األمساء ومل يعكس لئال يفضي إىل ثقل الفعل
ضم أو ت} قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ{: بالذات فال يضر حتريكها لعارض كأن يالقيها ساكن فحينئذ تكسر حنو

وال اعتداد حبركة النقل وال حبركة التقاء الساكنني : وهلذا قال املرادي} ، وقَالَت اخرج علَيهِن{: حنو
  ,١ ج٤٧ص. لعروضهما

  .إذا كان الفعل نعم وبئس والفاعل بأل اجلنسية أو مضافا ملا هي فيه:  يف باب الفاعل-٢
م ابن أخت القوم وبئس ابن غالم الرجل، واشتراط أو مضافا إىل مضاف ملا هي فيه كنع: "قال الفاكهي

  ,١ ج٥٢ص". كون الظاهر بأل أو مضافا ملا هي فيه هو الغالب كما قال املرادي
، مما اجلملة } قُلْ هو اللَّه أَحد{: إال يف حنو: "قال الفاكهي} قُلْ هو اللَّه أَحد{ يف املبتدأ واخلرب -٣

املعىن أي فال حتتاج إىل رابط اكتفاء ا عنه ألا مفسرة للمبتدأ واملفسر عني املخرب ا نفس املبتدأ يف 
  ...املفسر

والتحقيق أن مثل هذا ليس من اإلخبار باجلملة بل باملفرد على إرادة اللفظ : قال املفسر تبعا للمرادي
  ,١ ج١٧٩ص". ال حول وال قوة إال باهللا كرت من كنوز اجلنة: كما يف عكسه حنو

فإنه ال جيوز تقدميه " عدم جواز تقدمي خرب دام عليها مع ما قال الفاكهي -ما دام- كان وأخواا  يف-٤
باتفاق ألن معمول صلة احلرف املصدري ال يقدم عليه وال على دام وحدها لعدم " ما"عليها مع 



 هذا جممع عليه تصرفها، ولئال يلزم الفصل بني املوصول احلريف وصلته، وظاهر كالم األلفية كالشرح أن
  .٢٢ ج٧ص...". وفيه نظر؛ ألن املنع معلل بعلتني وكل منهما ال ينهض مانعا باتفاق: أيضا قال املرادي

)١/١٤٤(  

  

  ":بالفواكه اجلنية" كتابه شرح على متممة األجرومية املسمى -ب
تصحيح ا يف هو مطبوع مبطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصححا مبعرفة جلنة ال: التعريف بالكتاب

  .هـ١٣٥١شهر ذي القعدة سنة 
أمحد اهللا على نعمه وأشكره على مزيد فضله وكرمه، وأصلي وأسلم على املعرب عن فصيح كلمه : أوله

وبعد فهذا تعليق لطيف وضعته على املقدمة املوضوعة يف علم العربية تأليف ... نبيه حممد وآله وصحبه
س الدين حممد ابن الشيخ حممد الرعيين الشهري باخلطاب املكي سيدنا وصاحبنا العامل الورع الزاهد مش

  .املالكي
  .٢٨٨٣-٣٦٨٥-٢٠٦٠مودع مبكتبة األزهر رقم ... قصدت فيه تقرير معانيها وحترير مبانيها

  :ما نقله عن املرادي
  :نقل الشيخ أمحد الفاكهي يف شرحه هذا عن املرادي املعروف بابن أم قاسم موضعني

اإلعراب تغيري أواخر الكلم الختالف : "قال صاحب متممة األجرومية: راب والبناء يف باب اإلع-١
  ".العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا

مث احلد الذي ذكره ظاهر يف أن اإلعراب ": "... لفظا أو تقديرا: "معلقا على قوله: قال الفاكهي
اإلعراب ما : ققني، وعليه فيقال يف حدهإنه لفظي واختاره ابن مالك ونسبه إىل احمل: وقيل... معنوي

  ,٧ص" وهو أقرب إىل الصواب لقول احملققني: اختلف به آخر املعرب، قال املراوي رمحه اهللا تعاىل
  .جميء احلال جامدا مؤوال باملشتق:  يف باب احلال-٢

وا رجال ادخل: والغالب كونه مشتقا وقد يقع جامدا مؤوال مبشتق حنو: "قال صاحب متممة األجرومية
واملختار كما قال ... ورجلني رجلني" ادخلو رجال رجال"قال الفاكهي معلقا على ..." رجال أي مترتبني

. أن اجلزء الثاين وما قبله منصوبان بالعامل؛ ألن جمموعهما هو احلال، فإن احلال مستفادة منهما: املرادي
  .٦٧ص. هـ. ا

)١/١٤٥(  

  



  دين عن املراديما نقله الشيخ يس بن زين ال: التاسع
  :التعريف باملؤلف

هو العالمة الشيخ يس بن زين الدين العليمي احلمصي، ولد حبمص وارحتل مع أبيه إىل مصر، فتلقى عن 
الشهاب الغنيمي والدنوشري وغريمها، مث برع يف علوم متنوعة وألف فيها، ومن مصنفاته النحوية 

" جميب الندا إىل شرح قطر الندى وبل الصدى"وحاشية " قطر الندى وبل الصدى، البن هشام"حاشية 
  .للشيخ خالد األزهري" التصريح"للفاكهي، وحاشية 
  .هـ١٠٦١تويف بالقاهرة سنة 
  :ما نقله الشيخ يس

  :نقل الشيخ يس عن املرادي املعروف بابن أم قاسم معتنيا برأيه ومعتدا به، فنقل يف
  :خالد األزهري حاشيته على شرح التصريح مبضمون التوضيح للشيخ -أ

احلمد هللا الذي شرف من حناه ونصب نفسه لعبادته ورفع من خفض وهداه إىل : أوله: التعريف بالكتاب
هذه حواش رمقت حنوها عيون الطالبني، وجت بتمنيها كلمة احملصلني، غزيرة : فيقول. وبعد... طاعته

  ...الفوائد عزيزة الفرائد كثرية العوائد
  .٣٢٠ع معهد أسيوط رقم مودع مبكتبة األزهر فر
  :ما نقله يف هذه احلاشية

الكالم، : نقل الشيخ يس يف هذه احلاشية عن املرادي يف شرح التسهيل وغريه يف أبواب متعددة هي
يف - العطف -يف ثالثة مواضع-العلم، املوصول، نائب الفاعل، االشتغال، احلال، اإلضافة، النعت 

يف - نون التوكيد -يف موضعني- النداء -يف أربعة مواضع- البدل -يف موضعني- التوكيد -موضعني
 احلكاية، التصغري، -يف أربعة مواضع- إعراب الفعل -يف أربعة مواضع- ما ال ينصرف -موضعني
  . اإلدغام-يف ثالثة مواضع- اإلبدال -يف ثالثة مواضع-اإلمالة 

)١/١٤٦(  

  

  .وسأقتصر على ذكر بعض املواضع على سبيل التمثيل
إذا وقع االسم بعد عاطف غري مفصول بإما مسبوق : يف تساوي الرفع والنصب:  باب االشتغال يف-١

  .بفعل إذا بين الفعل السابق على اسم بأن أخرب بالفعل عن اسم غري ما التعجبية
وحكم شبه الفعل إذا وقع خربا يف هذا : قال املرادي: "إخل... قال يس معلقا على قوله إذا بين الفعل

  ,٣٠٣ ص١ج" هذا ضارب عبد اهللا وعمرو يكرمه:  حكم الفعل حنواملسألة
  :وصف فضلة منتصب، تعريفه،  يف احلال-٢



ذكر يف التسهيل والكافية أن احلال قد جتر بباء زائدة : قال املرادي: "قال" منتصب"قال يس معلقا على 
مبنيا " خذَ من دونك من أولياءما كان ينبغي لنا أن نت: "إن نفي عاملها ومثله يف شرح التسهيل بقراءة

  .٣٣٦ ص١ج. للمفعول
: أحدها: وموضع احلال جتيء مجلة بثالثة شروط: "ويف موضع آخر قال يس معلقا على خالد األزهري

ويف شرح التسهيل للمرادي أن اخلربية تتناول الشرطية وأنه جيوز وقوعها : "... قال". كوا خربا
  ,٣٨٩ ص١ج". حاال

  :ت يف شرح قول الناظم يف باب النع-٣
  فأعطيت ما أعطيته خربا... ونعنوا جبملة منكرا 

قال . حيث اشترطوا يف اجلملة أن تكون مشتملة على ضمري يربطها باملوصوف إما ملفوظ به أو مقدر
ليس حذف العائد من النعتية كحذفه من : قال املرادي: قال الدنوشري: "أو مقدر: يس معلقا على قوله

القلة والكثرة، بل ذكره يف التسهيل أن احلذف من اخلربية قليل ومن الصفة كثري ومن الصلة اخلربية يف 
  ,١١٢ ص٢ج". أكثر

فبعد أن ذكر أم املتصلة وهي املسبوقة إما مزة التسوية وهي الداخلة على مجلة :  يف عطف النسق-٤
  .أو امسيتني، يف حمل املصدر وتكون هي واجلملة املعطوفة عليها فعليتني

)١/١٤٧(  

  

سواء عليك النصر أم بت : وقد عادلت بني مفرد ومجلة كقوله: قال املرادي: "قال يس معلقا على هذا
  ,١٤٢ ص٢ج". ليلة

  .بدل االشتمال:  يف باب البدل-٥
أحدمها إمكان فهم : ال بد يف بدل االشتمال من مراعاة أمرين: قال املرادي: قال الدنوشري: "قال يس

بدل إضراب ال بدل اشتمال، إذ ال يصح " أعجبين زيد أخوه"ف، ومن مث جعل حنو معناه عند احلذ
" أسرجت زيدا فرسه"االستغناء عنه باألول، واآلخر حسن الكالم على تقدير حذفه ومن مث امتنع حنو 

". ألنه وإن فهم معناه يف احلذف فال يستعمل مثله وال حيسن فلو ورد مثل هذا الكالم لكان بدل غلط
  ,١٥٧ ص٢ج
وال : "تنفرد النون اخلفيفة بأربعة أحكام، يف قراءة ابن ذكوان: يف فصل:  يف باب نوين التوكيد-٦

قال ،  على كون الواو للعطف وال للنهي-أي النون-مكسورة : "قال األزهري. بتخفيف النون" تتبعان
قال :  معقبا على قولهوجيوز أن تكون الواو للحال وال للنفي والنون عالمة الرفع، قال يس: الشارح
وال : "فإن وردت بالواو قدر املبتدأ على األصح كقراءة ابن ذكوان: قال املرادي: "إخل... الشارح



٢٠٧/ ٢" نص على ذلك يف التسهيل" تتبعان,  
يف معىن قول . الشرط التاسع. فصل يف إبدال األلف من أختيها الواو والياء.  يف باب اإلبدال-٧

  :الناظم
  صحح أول وعكس قد حيق...  ذا اإلعالل استحق وإن حلرفني

: قال املرادي: "قال يس معلقا. فالعكس هو إعالل األوىل وتصحيح الثانية مثل آية يف أسهل األقوال
وهي حجارة صغار يضعها : وثاية. ومثل آية غاية وأصلها غيية فأعلت الياء األوىل وصححت الثانية

وهي السطح والدكان أيضا، واآلية هي الطائفة املخصوصة من : الراعي عند متاعه يثوي عندها، وطاية
  ,٣٨٨ ص٢ج...". القرآن

وإذا اتصل باملدغم هاء غائب حنو هلمه مل يضم بل : "عند قول األزهري" هلم: " يف باب اإلدغام-٨
  ...".يفتح

)١/١٤٨(  

  

  ...".وإذا اتصل به نون اإلناث فالقياس هلممن: قال املرادي: "... قال يس
اخلامس، التزم املدغمون فتح املدغم فيه قبل هاء غائبة حنو ردها ومل يردها والتزموا ضمه : "ال املراديق

ألن اهلاء خفيفة فلم يعتدوا بوجودها فكأن قد ويل األلف والواو حنو : "قبل هاء غائب حنو مل يرده قالوا
  .٤٠٢ ص٢ج. هـ. ا". ردا وردوا

لفاكهي املسمى مبجيب الندا على املقدمة املسماة بقطر الندى  حاشيته على شرح أمحد بن اجلمال ا-ب
  :وبل الصدى البن هشام

  .مبطبعة دار الكتب العربية الكربى، هـ١٣٣٤مت طبعه يف أواخر شهر شوال سنة 
احلمد هللا الذي ال يغيب من حناه، الفاعل ملا يشاء فال راد ملفعول قضاه، والصالة والسالم : أوله: الكتاب

مودع مبكتبة األزهر ... فعه اهللا على األفاضل ونصبه علما لتمييز احلق من الباطل سيدنا حممدعلى من ر
  .١١٨٤-١١٨١رقم 

  :ما نقله يف هذه احلاشية
  :وهي، نقع الشيخ يس يف حاشيته هذه عن املرادي يف شرحه للتسهيل وغريه يف مواضع كثرية

 املوصول، مواضع كسر إن، -يف موضعني-واصب  مجع املذكر السامل، الن-يف موضعني-املعرب واملبين 
 -يف موضعني-املفعول له، االشتغال، حروف اجلر، الصفة املشبهة، اسم التفضيل، النعت، التوكيد 

 تابع املنادى، الترخيم، موانع الصرف، -يف موضعني-عطف البيان، عطف النسق، البدل واملنادى 
  .يف موضعني-الوقف 



  .اضع على سبيل املثالوسأقتصر على ذكر بعض املو
ويشترط فيه ما اشترط يف املثىن وزيادة على ذلك أن يكون : "قال الفاكهي.  يف مجع املذكر السامل-١

مفرده علما ملذكر خال من تاء التأنيث املغايرة لتاء عدة وثبة علمني أو صفة مذكر عاقل خالية من تاء 
إذ ال يقصد به معىن : قال املرادي: "... بقوله"  هلاقابلة: "التأنيث قابلة هلا، علق الشيخ يس على قوله

  التأنيث

)١/١٤٩(  

  

وال بد أن يكون قبول التاء مطردا احترازا من حنو مسكني فإم قالوا مسكينة على غري قياس فال يقال 
  ,٨٤ص" مسكينون بقياس

وأما إن ففيها ": قال يس. الم اجلحود من شروطها أن يتقدمها نفي مبا أو مل فقط:  يف النواصب-٢
وإِنْ كَانَ {: واستدل املرادي على وقوع الم اجلحود بعد املنفي ا قراءات غري الكسائي" خالف قوي

  .} مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ
وذهب البصري إىل أن خرب كان حمذوف وإن هذه : "... والفعل الواقع بعد الم اجلحود، قال الفاكهي

على أن : قال يس معلقا، ..."ك اخلرب احملذوف وأن الفعل ليس خبرب بل املصدر املنسبكالالم متعلقة بذل
  :إخل... هذه الالم متعلقة

قوهلم إا متعلقة باخلرب يقتضي أا ليست بزائدة وتقديرهم مزيدا يقتضي أا زائدة مقوية : قال املرادي
  ,١١٨ص. هـ. ا. للعامل

إحلاق "و: "قال الفاكهي. يا أبتا ويا أميت: أي، ياء يف يا أبت ويا أمتيف إحلاق األلف أو ال:  املنادى-٣
  ".ملا فيه من اجلمع بني العوض واملعوض عنه أو بدله وسبيل ذلك الشعر" األلف أو الياء لألولني قبيح

 :وأجاز كثري من الكوفيني اجلمع بينهما يف الكالم، ونظريه قراءة أيب جعفر: ويف املرادي: "... قال يس
  ,٧٧ص" فجمع بني العوض واملعوض" يا حسرتايت"

يف شرح التسهيل جيوز يف كي إذا كانت ناصبة بنفسها أن : قال املرادي: "قال يس:  يف املفعول له-٤
  ,٩٠ص" تقع مفعوال له ألا إذ ذاك ينسبك منها مصدر فتكون مثل أن وإن

: قال يس". لك رفع تاليهما خربا عنهماو: قال يف اجلامع: "قال الفاكهي. منذ، مذ:  يف حروف اجلر-٥
ال تكون مذ ومنذ عند األخفش إال مبتدأين فهو مناقض لعزوه له ظرفيتهما إذا وليها : قال املرادي"... 

  ,١٣٠ص" اسم مفرد
: "... قال يس". طاهر وضامر: "يف أن الصفة املشبهة تكون غري جمارية له حنو:  يف الصفة املشبهة-٦



إن ضامرا أو منطلقا ومنبسطا وحنوها مما جيري على املضارع أمساء فاعلني : ئل أن يقولولقا: قال املرادي
  .٢ ج١٥٠ص. هـ. ا". قصد ا الثبوت فعوملت معاملة الصفة املشبهة وليست بصفة مشبهة

)١/١٥٠(  

  

قال ...". وجيب يف النعت أن يكون مساويا ملتبوعه يف التعريف أو دونه: "قال الفاكهي:  يف النعت-٧
على التطويل، فوجب لذلك أن يبدأ : سبب ذلك أن االختصار يؤثر أي: وقيل: قال املرادي: "... يس

  ,١٦٢ص. هـ. ا". باألخص ليقع االكتفاء به فإن عرض اشتراك مل يوجد ما يرفعه إال املساوي
اجليش كله فتقول جاء : قال املرادي يف الكالم على التأكيد بكل: "... قال يس. كل:  يف التوكيد-٨

والقبيلة والزيدون كلهم والرجال كلهم أو كلها أو كله على قياس هو أحسن الفتيان وأمجله وهو 
  ,١٦٨ص. هـ. ا". ضعيف، وجاءت اهلندات كلهن أو كلها، وحكى اخلليل كلهن عن بعض العرب

  ...". النار أي فيه،} قُتلَ أَصحاب الْأُخدود{: وحنو: "قال الفاكهي. بدل االشتمال:  يف البلد-٩
أخدود النار، وقال ابن : األوىل أن يكون على حذف مضاف أي: وقال ابن هشام: "... قال يس
  ,١٨٨ص" هو بدل إضراب، قاله املرادي: خروف

  ".مما هو منقوص منون غري حمذوف العني: "قال الفاكهي. الوقف على قاض:  يف الوقف-١٠
فإن قلت هذا الزم يف حالة : قال املرادي: "... بقول" عنيغري حمذوف ال: "علق الشيخ يس على قوله

ال ميكن إثباا وصال ملا يلزم من اجلمع بني ساكنني خبالف الوقف مع أن يف بقاء : الوصل أيضا قلت
  ".التنوين جربا للكلمة

 يشعر وأما املعرف منه باإلضافة حنو قاضي احملكمة فكالمهم قد: "واملعرف منه باإلضافة، قال الفاكهي
وبنوا : قال املرادي: "... قال" إخل... فكالمهم: "علق الشيخ يس على" بأن احلذف أرجح من اإلثبات

فإذا " هؤالء قاضو زيد: "على ذلك فرعا، وهو أن ما سقط نونه لإلضافة إذا وقفت عليه ردت نونه حنو
حبذف }  محلِّي الصيدغَير{: قاضون؛ لزوال حذفها، فأما وقف الفراء على قوله تعاىل: وقفت قلت

  .٢٠٤ص. هـ. ا". ويف هذا نظر: قلت، النون فاتباع للرسم

)١/١٥١(  

  

  ما نقله السندويب يف شرحه لأللفية عن املرادي: العاشر
  :التعريف باملؤلف

  .الشيخ أمحد بن علي املعروف بالسندويب الشافعي من علماء القرن احلادي عشر اهلجري-هو 



  :الكتاب
نسخة يف جملد بقلم معتاد امشها حواش وا خروم ". الوفية بشرح اخلالصة األلفية البن مالكاملنح "

  .سم٢٢ سطرا ٢٣ ورقة ومسطرا ٢١٩وترميم يف 
  .٦٠٤٣" ٨٣٧"مودع مبكتبة األزهر قسم املخطوطات حتت رقم 

  .هـ١٠٦٠فرغ من تأليفه سنة ... احلمد هللا الذي رفع السموات بقدرته: أوله
  :له عن املراديما نق

الكالم وما : نقل الشيخ السندويب يف شرحه لأللفية عن املرادي يف مواضع متعددة تنحصر يف أبواب
يتألف منه، الضمري، اسم املوصول، املعرف بأداة التعريف، املبتدأ واخلرب يف موضعني، ظن وأخواا، 

 النداء، مجع التكسري، -وضعنييف م-تعدي الفعل ولزومه، التنازع يف العمل، عطف النسق، احلال 
  . اإلمالة، اإلدغام-يف موضعني-النسب 

  :وسأقتصر على ذكر بعض املواضع على سبيل املثال
  :بعد قول الناظم،  املبتدأ واخلرب-١

  ا كنطقي اهللا حسيب وكفى... وإن تكن إياه معين اكتفى 
مبتدأ وخرب ومل حيتج إىل " اهللا حسيب"لة ومج، فنطق مصدر مبعىن منطوق مبتدأ، الكالم يف اإلخبار باجلملة

  .رابط؛ ألن اجلملة عني املبتدأ
 يف هذا وحنوه أنه ليس من اإلخبار باجلملة وإمنا هو من اإلخبار -واهللا أعلم-والذي يظهر : قال املرادي

 كرت من ال إله إال اهللا"وإمنا قصد لفظها كما قصد حني أخرب عنها يف حنو ، مبفرد؛ ألن اجلملة يف حنو ذلك
  .هـ. ا. فليتأمل" كنوز اجلنة

)١/١٥٢(  

  

  : بعد قول الناظم-أيضا- اخلرب -٢
  أو قصد استعماله منحصرا... كذا إذا ما الفعل كان اخلربا 

وتسامح املصنف يف جعله حمصورا وإمنا هو : قال املرادي: "قال السندويب تعليقا على قول املصنف
  .هـ. ا". حمصور فيه

  : بعد قول الناظم، ظن وأخواا-٣
  والتزم التعليق قبل نفي ما................................... ... 

وصرح به املرادي يف . وذهب بعضهم إىل أن التعليق ال خيتص بأفعال القلوب: قال السندويب يف تنبيه
  .عرف، ونظر، وتفكر، وسأل، وأبصر، وما مبعناها: الشرح حنو



  ].١٩: الكهف[} ينظُر أَيها أَزكَى طَعامافَلْ{: وعليه ظاهر قوله تعاىل
  :بعد قول الناظم،  احلال-٤

  بواو أو مبضمر أو ما... ومجلة احلال سوى ما قدما 
، وإن انفرد الضمري أو اجتمعا جاز إثبات قد وحذفها... إذا انفردت الواو لزمتها قد: قال السندويب

واختار املرادي أنه ال حيتاج ، اط قد مع املاضي ظاهرة أو مقدرةوذهب الفراء وأبو علي واملربد إىل اشتر
  .إىل تقدير قد لكثرة ما ورد بدوا

  :بعد قول الناظم،  النسب-٥
  وفُعل عينهما افتح وفعل... وأول ذا القلب انفتاحا وفَعل 
 زاد عليه مما قبل وفهم من اقتصاره على الثالثي أن ما: قال املرادي: "قال السندويب نقال عن املرادي

للعجوز الكبري واملرأة "ويندرج يف ذلك ما كان على مخسة أحرف حنو جحمرِش ، آخره كسرة ال يغري
وما كان على أربعة أحرف وثانيه ، وما كان أربع متحركات حنو جندل، فتقول فيه جحمرشي" السمجة

  .إخل"... يفتح: فاألوالن ال يغريان وكذا الثالث يف العرف وقيل، ساكن حنو تغلب

)١/١٥٣(  

  

  :بعد قول الناظم،  اإلمالة-٦
  بكسر را كغارما ال أجفو... وكف مستعل ورا ينكف 

قال املرادي حروف التهجي اليت يف أوائل السور إن كان يف آخرها ألف "قال السندويب يف تنبيه بعده 
وقد ،  خالف يف الفتحفمنهم من يفتح ومنهم من مييل، وإن كان يف وسطها ألف حنو كاف وصاد فال

  .هـ. ا". أمالوا لكثرة االستعمال احلجاج علما يف الرفع والنصب والعجاج كذلك
  ما نقله الشيخ أمحد امللوي عن املرادي: احلادي عشر

  :التعريف باملؤلف
اإلمام املتقن العالمة املعمر من الوقت أمحد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر اريي امللوي الشافعي 

هـ مثان ومثانني وألف، وأمه آمنة بنت ١٠٨٨زهري، ولد يف فجر يوم اخلميس ثاين شهر رمضان سنة ال
فمن شيوخه أمحد بن ... عامر بن حسن بن سيف الدين املغراوي، اعتىن من صغره بالعلوم عناية كبرية

 سنة الفقيه والشيخ منصور املنويف والشيخ عبد الرءوف البشبيشي وغريهم، ورحل إىل احلرمني
شرح : وله مؤلفات منها، وعاد إىل مصر وهو إمام وقته، هـ اثنتني وعشرين ومائة وألف١١٢٢

تاريخ . هـ إحدى ومثانني ومائة وألف١١٨١وتويف يف منتصف شهر ربيع األول سنة ، األجرومية
  .٢٨٨ ص١اجلربيت ج



  :الكتاب
  .١٣ر فرع معهد أسيوط حتت رقم مودع مبكتبة األزه. هو كتاب مطبوع، طبع باملطبعة العامرة البهية

حاشية على شرح الشيخ املكودي لأللفية، فالشيخ امللوي فرغ نفسه يف مزيد التأمل فيه وكثرة اإلكباب 
بسم اهللا الرمحن : وأوله. على هذا الشرح فأتى حباشية حتتوي على تدقيقات وحتقيقات وأحباث رائعة

. ن املضمرات، وعلمنا لسانا عربيا غري ذي عوجمحدا ملن وفقنا إىل اإلعراب عما خفي م. الرحيم
  .إخل... والصالة والسالم على سيدنا حممد الرافع منار الدين

)١/١٥٤(  

  

  :ما نقله الشيخ امللوي
، التوكيد: عن املرادي مواضع هي، نقل الشيخ أمحد امللوي يف حاشيته على شرح األلفية للمكودي

 الوقف، اإلبدال، -يف موضعني-تصحيحا، مجع التكسري كيفية تثنية املقصور واملمدود ومجعهما 
  :وإليك ذكر هذه املواضع مفصلة، اإلدغام

  :بعد قول الناظم،  التوكيد-١
  كلتا مجيعا بالضمري موصال... وكال اذكر يف الشمول وكال 

 يصح ذو أجزاء: قال املرادي: "... قال امللوي، "وال يؤكد ا إال ذو أجزاء": "كل"قال املكودي يف 
  ,١١٧ص" وقوع بعضها موقعه، وزاد املرادي غري مثىن

  : تثنية املقصور واملمدود ومجعهما تصحيحا يف قول الناظم-٢
  واجلامد الذي أميل كمىت... كذا الذي أصله حنو الفىت 

مىت ولدى "جعل املكودي ألف "، "اجلامد هنا ما مل يعرف له اشتقاق: "قال املرادي" اجلامد: "قوله
هولة األصل، وليس كذلك بل األلف يف الثالثة أصلية مل تقلب عن شيء واهولة األصل هي جم" وعلى

واملراد باأللف . هـ. ا". عرب بعضهم عن األصلية باهولة: "هـ، لكن قال املرادي. ا". حنو الددا
رى هل هي األصلية هي كل ألف يف حرف أو شبهة وجمهولة األصل حنو الددا وهو اللهو فإن ألفه ال يد

هـ من املرادي، . ا". عن واو أو ياء؟ ألن األلف يف الثالثي املعرب ال تكون إال منقلبة عن أحدمها
  ,١٦٢ص
  : مجع التكسري يف قول الناظم-٣

  ثالث افعلة عنهم اطرد... يف اسم مذكر رباعي مبد 
  مصاحيب تضعيف أو إعالل... والزمه يف فَعال أو فعال 

أشار إىل أن هذا امللزوم يف غري شذوذ : قال ابن غازي عن املرادي: "... امللويقال " والزمه: "قوله



 ما مل يضاعف يف األعم ذو األلف، لكن مل ينبه هناك إال على املضاعف -بقوله فيما يأيت يف فعل بضمتني
  ".فخرج مساء مبعىن املطر

  .١٦٥ص

)١/١٥٥(  

  

  :بعد قول الناظم،  الوقف-٤
  ألفها وأوهلا اهلا إن تقف... رت حذف وما يف االستفهام إن ج

حذف : "قال امللوي معقبا على قوله" يعين أن ما االستفهامية إذا جرت حذفها ألفها: "قال املكودي
وسبب حذف األلف إرادة التفرقة بينها وبني املوصولة والشرطية وكانت أوىل : قال املرادي": "ألفها

". متعلقة مبا بعدها وخبالف املوصولة فإا مع الصلة اسم واحدباحلذف الستقالهلا خبالف الشرطية، فإا 
  ,١١٨٣هـ منه بلفظه ص. ا

  :بعد قول الناظم،  اإلبدال-٥
  خيص االسم واجب أن يسلما... وعني ما آخره زيد ما 

  ,١٩٩ص" اسم ماء: حيدى: قال املرادي: "... قال امللوي... مثل حيدى
السابع ما كان فيه : "اضع اليت ال جيوز فيها اإلدغام قال املكودي اإلدغام يف املوضع السابع من املو-٦

  ".ال إله إال اهللا: ثاين املثلني زائدا لإلحلاق حنو هلل إذا أكثر من قول
واملصنف يف شرح الكافية . املزيد لإلحلاق هو الياء من هلل ال أحد الميه كذا عند املرادي: "قال امللوي

  .٢٢٠٤ص" ابه، ألنه زيد فيه الياء لإلحلاق كما عند املراديوغريه، فانظره مع ما هنا فصو
  ما نقله الشيخ حممد بن عبادة عن املرادي: الثاين عشر

  :التعريف باملؤلف
، هو الشيخ حممد بن عبادة بن بري العدوي ينتهي نسبه إىل علي أيب صاحل املدفون بالعلوة يف بين عدي

مث حضر على شيوخ الوقت ، وجاور باألزهر،  وألفهـ أربع وستني ومائة١١٦٤قدم إىل مصر سنة 
وصار له باع طويل وذهن وقاد وقلم سيال وفصاحة يف اللسان، ومن ، والزم دروس علماء العصر

تويف يف أواخر شهر . وغريها، تأليفه حاشيته على شذور الذهب البن هشام متداولة بأيدي الطلبة نافعة
  .ائة وألف، بعد أن تعلل بعلة االستسقاء سنني ثالث وتسعني وم١١٩٣مجادى اآلخرة سنة 

)١/١٥٦(  

  



  :الكتاب
هو كتاب مطبوع، طبع مبطبعة دار إحياء الكتب العربية، حاشية على الشذور البن هشام األنصاري، 

احلمد هللا الذي رفع مقام املتواضعني ونصب رايات التمييز ألصحاب اليقني، والصالة والسالم : أوله
قد من اهللا تعاىل علي بتلقي هذا الكتاب ... أما بعد فيقول. ملعرب عن أحوال الدينعلى سيدنا حممد ا

-١١٨٥-١١٩٤-١١٨٦مودع مبكتبة األزهر رقم . الشيخ أمحد الدردير... الذي هو الشذور على
١٥٤١.  

  :ما نقله عن املرادي
حصر يف أبواب  مواضع تن-عن املرادي املعروف بابن أم قاسم-نقل الشيخ عبادة يف حاشيته هذه 

، ظن وأخواا،  االستثناء-يف مخسة مواضع-املعرب، اسم اإلشارة، اسم املوصول، املفعول فيه، التنازع 
  .موانع الصرف

  :وسأقتصر على ذكر اجلزء األكرب من هذه املواضع على سبيل املثال
زم، وعن رفع ونصب وجر وج: أنواع اإلعراب أربعة: وأقول: "قال ابن هشام:  باب اإلعراب-١

نقل املرادي عن ": "إخل... أن اجلزم"قال عبادة معلقا على " بعضهم أن اجلزم ليس بإعراب وليس بشيء
  ,٥٦/ ١" املازين أن اجلزم ليس بإعراب

إذ ذاك ليس من اإلضافة إىل مفرد بل إىل مجلة امسية والتقدير إذ " تنبيه: "قال عبادة:  اسم اإلشارة-٢
  ,١٣٣/ ١رادي نبه على ذلك امل. ذاك كذلك

وقال بعضهم انظر هل األويل مشتركة بني اإلشارة واملوصول : "قال عبادة:  اسم املوصول األويل-٣
فرق بينهما : فتعمل تارة اسم إشارة وتارة موصوال، أو أن هذا غري ذاك، وقال املرادي يف شرح التسهيل

دخوهلا عليها، واإلشارية تكتب بعد وذلك أن أويل اإلشارية ال جيوز دخول أل عليها واملوصولة جيوز 
  ,١٥٣/ ١". مهزا واوا خبالف املوصولة

  ،]١٢٤: األنعام[} اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته{: مثل قوله تعاىل:  املفعول فيه-٤

)١/١٥٧(  

  

ث فاعال مل جيئ حي: ويف جعل حيث مفعوال نظر؛ ألن هذا ضرب من التصرف، قال املرادي: "قال عبادة
  ,١٤٤/ ٢" وال مفعوال وال مبتدأ

ال يقع التنازع يف املفعول له، وال احلال وال التمييز : ويف النهاية البن اخلباز: "قال عبادة- التنازع -٥
قمت وسرت وزيدا، إن أعملت الثاين يشترط يف املعمول أال يقع بعد إال : وجيوز يف املفعول معه، تقول
  : قولهعلى الصحيح، فال تنازع يف



  إال كواعب من ذهل بن شيبانا... ما صاب قليب وأضناه وتيمه 
واملانع من كونه من التنازع أنه لو كان منه لزم إخالء الفعل امللغي من اإلجياب، ولزم يف حنو ما قام 

محله يف التسهيل على احلذف على تأويل ما : قال املرادي. إعادة ضمري غائب على حاضر. وقعد إال أنا
  ,١٧١/ ٢" حد وقعد إال أنا فحذف أحد لفظا واكتفي بقصده وداللة املعىن واالستثناء عليهقام أ

ويشترط لتأثري الصفة أمران : " قال ابن هشام-الوصفية وزيادة األلف والنون- موانع الصرف -٦
لقا على قال عبادة مع". الثاين عدم قبوهلا التاء، وهلذا انصرف حنو ندمان وأرمل لقوهلم ندمانة وأرملة

وقد مجع ابن مالك ما جاء على وزن فعالن ومؤنثه فعالنة يف قوله من حبر اهلزج "... ندمانة وأرملة 
  :وزاد املرادي لفظني. إخل... أجز فعلي لفعالنا"

  على لغة وأليانا... وزد فيهن مخصانا 
 "٢٠٢/ ٢.  

  :ما نقله الشيخ أمحد السجاعي عن املرادي: الثالث عشر
  :جاعي عن املرادي يفنقل الشيخ الس

  ".فتح اجلليل"املسماة ، حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: األول
  .حاشيته على شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام: الثاين

  :التعريف باملؤلف
  ولد بالقاهرة ووالده من، هو الشيخ أمحد بن أمحد بن حممد السجاعي

)١/١٥٨(  

  

ونشأ الشيخ أمحد حتت رعاية والده وإشرافه ، لة قد قدم األزهر وأقام يف القاهرةالسجاعية قرية قرب احمل
 بعد سبع من وفاة والده مسيه أمحد السجاعي ١١٩٧تويف رمحة اهللا عليه سنة ، فتمهر ودرس وأفىت وألف

  .كما هو مكتوب على قربمها الكائن بالقرافة الكربى عن مشال مقام األستاذ احلفين عمت بركام
وأعز شأن من انتصب لنصر دينه ، احلمد هللا الذي رفع قدر من اخنفض لربوبيته: أوهلا: احلاشية األوىل

وهي كتاب مطبوع باملطبعة . وأقام حجته، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد ذي اجلاه الرفيع
-٢٤٧-٢٤٤م مودع مبكتبة األزهر رق، هـ١٣٠٧العامرة البهية يف آخر شهر ربيع اآلخر سنة 

٣٣٩٠.  
  :ما نقله عن املرادي

يف -الكالم : نقل الشيخ السجاعي عن املرادي يف هذه احلاشية معتدا برأيه معتمدا عليه يف أبواب
 وأفعال املقاربة، وإن وأخواا، والفاعل، ونائب الفاعل، -يف ثالثة مواضع- واملعرب واملبين -موضعني



 وأفعل التفضيل، والنداء، وما ال ينصرف، وإعراب - موضعنييف-واالشتغال، واملفعول معه، واإلضافة 
  -يف موضعني-الفعل، ومجع التكسري 

  :وسأكتفي بذكر بعض املواضع على سبيل املثال
  :بعد قول الناظم،  يف املعرب واملبين-١

  كأذرعات فيه ذا أيضا قبل... كذا أوالت والذي امسا قد جعل 
ذا اجلمع وامللحق به حنو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل ما مسي به من ه" الذي امسا قد جعل"

: قال املرادي" وال حيذف منه التنوين"قال السجاعي معلقا على . التسمية به، وال حيذف به منه التنوين
ألن تنوينه ليس للصرف بل ، وإمنا نون على اللغة املشهورة مع أن حقه منع الصرف للتأنيث والعلمية

  .٢٧ص. للمقابلة
  :بعد قول الناظم،  يف باب ظن وأخواا-٢

  حجا درى وجعل اللذ كاعتقد... ظن حسبت وزعمت مع عد 

)١/١٥٩(  

  

قال . مبعىن ظن ال مبعىن غلب يف احملاجاة أو قعد أو رد أو قام أو خبل": "حجا"قال السجاعي معلقا على 
  ,١١٠٦ص". أو ساق أو كتم: املرادي

  :ل الناظمبعد قو،  يف باب املفعول معه-٣
  والنصب خمتار لدى ضعف النسق... والعطف إن ميكن بال ضعف أحق 

  أو اعتقد إضمار عامل تصب... والنصب إن مل جيز العطف جيب 
أحدمها أن يكون ختيريا فيما " فيه احتماالن: "ذكر املرادي": أو اعتقد: "قال السجاعي معلقا على قول

أن يكون تنويعا يف . ار عامل حيث يصح إضماره وثانيهماامتنع عطفه بني نصبه على املعية وبني إضم
  ,١٤٣ص". ذلك

  : يف باب اإلضافة، بعد قول الناظم-٤
  حيث وإن وإذ ينون حيتمل... وألزموا إضافة إىل اجلمل 

إذ : وقوهلم إذ ذاك ليس من اإلضافة إال مفرد بل إىل مجلة امسية التقدير"قال السجاعي يف تنبيه بعد هذا 
  ,١٧٣. هـ. ا". تبع عليه املراديذاك كذلك 

  : يف باب النداء، بعد قول الناظم-٥
  وشذ يا اللهم يف قريض... واألكثر اللهم بالتعويض 

أن يراد : أحدها: نقل املرادي يف استعمال اللهم ثالثة أحوال" تتمة: "قال السجاعي بعد هذا البيت



:  متكينا للجواب يف نفس السامع يقول لك القائلأن يذكره ايب. النداء احملض حنو اللهم أثبنا الثاين
  .اللهم نعم أو اللهم ال: أزيد قام؟ فتقول أنت

أال ترى " أنا ال أزورك اللهم إذا مل تدعين"أن تستعمل دليال على الندرة وقلة وقوع املذكور حنو : الثالث
  ,٢٩٩ص. هـ. ا". أن وقوع الزيادة مقرونا بعدم الدعاء قليل

  :بعد قول الناظم، صرف فيما ال ين-٦
  ممنوع تأنيث بتا كأشهال... ووصف أصلي ووزن أفعال 

)١/١٦٠(  

  

... واعلم أنه قد دخل يف كالم الناظم ما ال مؤنث له كأكمر": "... ممنوع: "علق السجاعي على قوله
  .وخرج عنه ما مؤنثه بالتاء فإنه منصرف حنو أرمل مبعىن فقري فإن مؤنثه أرملة

  ,٢٤٩ص" وأما قوهلم عام أرمل فغري مصروف؛ ألن يعقوب حكى فيه سنة رمالء: قال املرادي
  : يف مجع التكسري، بعد قول الناظم-٧

  يف مجع ما فوق الثالثة ارتقى... وبفعالل وشبهه انطقا 
واملراد بشبهه ما مياثله يف العدد واهليئة وإن خالفه يف : قال املرادي: "قال السجاعي معلقا على الشبه

  .٢٩٧ص"  حنو مفاعل وفياعلالوزن
  .احلاشية الثانية

محدا ملن رفع يف الدارين قدر أحبابه، والصالة والسالم على سيدنا حممد . بسم اهللا الرمحن الرحيم: أوهلا
وهي كتاب مطبوع . الذي خفض الكفر مع أصحابه وعلى آله وأصحابه وجنده وسائر أحزابه أمجعني

  .١٤٤٦-١٢٢٠-٩٥٤-٨٦٩مودع مبكتبة األزهر رقم 
  :ما نقله عن املرادي

  :نقل الشيخ السجاعي يف حاشيته على القطر عن املرادي يف ثالثة مواضع
مث قسم املبين على الكسر إىل ، بعد أن قسم ابن هشام املبين إىل أربعة أقسام،  يف املعرب واملبين-١

ا من األعالم املؤنثة وقسم خمتلف فيه وهو حذام وقطام وحنومه، قسمني، قسم متفق عليه وهو هؤالء
  .اآلتية على وزن فعال وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك

شبهه برتال : أحدها: ويف سبب بناء ما ذكر أقوال": "من األعالم املؤنثة: "قال السجاعي معلقا على قوله
 وليس بعد منع توايل العلل: وزنا وتصريفا وعدال وتأنيثا، والثاين تضمنه معىن هاء التأنيث، والثالث

  .الصرف إال البناء

)١/١٦١(  



  

  ,١٣ص" هو املشهور ذكره املرادي، ووجه علمية نزال املؤنث أنه علم على صيغة إنزال، واألول
يعدد األمساء املوصولة وأل يف وصف تصريح لغري تفضيل : قال ابن هشام:  يف اسم املوصول-٢

أي مع وصف صريح، الوصف ": "وأل يف وصف"قال السجاعي معلقا على قوله . املضارب واملضروب
  ,٥٩ص" وذكر ابن عقيل واملرادي أن أل ملن يعقل وغريه... ما دل على حدث معني وصاحبه

من استعماالت املستغاث به عند ابن هشام أال تدخل عليه الالم من أوله وال تلحقه :  يف االستغاثة-٣
  :لشاعراأللف من آخره فيجري عليه حكم املنادى ومثل بقول ا

  وللغفالت تعرض لألريب... أال يا قوم للعجب العجيب 
من الوافر، أال حرف تنبيه ويا حرف نداء وقوم ": "إخل... أال يا قوم: "قال السجاعي معلقا على قوله

حيث ترك فيه األلف والالم مجيعا إذ القياس يا لقوم أو يا قوما فحذفت منه ياء ، منادى وهو حمل الشاهد
" وعليه اقتصر املرادي" يا زيد لعمرو"قيت الكسرة أو جعل كاملنادى املطلق فيضم حنو املتكلم وأب

  .١٠٣ص
  :ما نقله أبو عبد اهللا بن سعيد التونسي يف حاشيته على األمشوين عن املرادي: الرابع عشر

  :التعريف باملؤلف
وكانت وفاته على ، ي املالكيهو العامل األعلم املدقق الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن سعيد التونس

 بتونس، ودفن جبوار سيدي أمحد السقا ١١٩٩شرخ الشباب دون اكتمال الثالثني من عمره سنة 
  .خارج باب حرمة العلوج رمحه اهللا رمحة واسعة

مودع مبكتبة األزهر رقم . ١٢٩٣هو كتاب مطبوع يف مطبعة الدولة التونسية احملروسة سنة : الكتاب
١١٠٣-٥٨٦.  

  لبواهر. بظواهر الكواكب.  الصفحة األوىل احلاشية املرسومةدون يف

)١/١٦٢(  

  

 مبنهج -املعنون-على شرح العالمة نور الدين أيب احلسن علي بن حممد األمشوين الشافعي . املواكب
  .السالك إىل ألفية ابن مالك

فقد .  باب كرمكبالثناء عليك نتقرب إليك، وبشكر نعمك، نقرع. بسم اهللا الرمحن الرحيم: أوله
فرغت من حتريره بعد مغرب : وأخريا قال املؤلف. إخل... قرنت رضاك بذكرك وزيادة نعمك بشكرك

  .١١٩٧يوم األحد الثاين والعشرين من قعدة احلرام من سنة 
نقل الشيخ أبو عبد اهللا التونسي يف حاشيته هذه عن املرادي من شرحه لأللفية : ما نقله عن املرادي



يف -الكالم، النكرة واملعرفة، اسم اإلشارة، اسم املوصول : هيل مواضع تنحصر يفوشرحه للتس
 حروف اجلر، اإلضافة، ما ال ينصرف، -يف موضعني- املبتدأ، كان وأخواا، االستثناء -موضعني
  .التصغري

  :وسأقتصر على بعض هذه املواضع ممثال ا
  :بعد قول الناظم،  النكرة واملعرفة-١

  كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر... فع ما يستتر ومن ضمري الر
ونقل املرادي يف شرح التسهيل أنه أجاز يف هو من حنو مررت برجل مكرمك : "قال التونسي يف حاشيته

هو أن يكون فاعال، وأن يكون توكيدا، وكذلك إذا جرى الوصف على غري من هو له، وإبراز الضمري 
ما ذهب إليه ابن مالك وابن يعيش : والنظر اجليد أن يقال، ينييكون فاعال باتفاق عند البصريني والكوف

وغريمها مشكل؛ ألنه ال خيلو إما أن يريدوا جبواز االستتار أنه جيوز إبراز الضمري متصال أو منفصال، 
واألول متعذر والثاين خمالف ملا أصلوه من القواعد، وهو أنه إذا أمكن االتصال ال يعدل عنه إىل 

  ,١١٥/ ١" هذا كالمه. فيما يستثىن وليس هذا منهاالنفصال إال 
  :بعد قول الناظم،  االسم املوصول-٢

  واليا إذا ما ثنيا ال تثبت... موصول االمساء الذي األنثى اليت 
  اعلم أن الشارح قد شرح حد: "قال أبو سعيد. فخرج بقيد األمساء

)١/١٦٣(  

  

إمنا خيرج : خ األثري واملرادي، فإم قالوااملوصول هنا على الوجه الذي شرحه به املصنف والشي
  ,١٣٧/ ١" املوصول احلريف بقوله األمساء

  :بعد قول الناظم،  املبتدأ-٣
  يشتق فهو ذو ضمري مستكن... واملفرد اجلامد فارغ وإن 

ويف شرح ، أي وجوبا على ما هو ظاهره هنا": "فهو ذو ضمري مستكن"معلقا على : قال التونسي
ظاهر كالم املصنف وجوب االستتار وأنه إن أبرز كان توكيدا ال فاعال بالصفة، وقد : يالتسهيل للمراد
  ,١٧٠/ ١" الوجهني" مررت برجل مكرمك هو"أجاز سيبويه يف 

  :بعد قول الناظم،  اإلضافة-٤
  فتح وكسر لسكون يتصل... ومع مع فيها قليل ونقل 
  . الشاطيب واملكودي واملوضح والسيوطيهذا هو الذي ارتضاه": "ونقل"قال التونسي تعليقا على 

ورأى املرادي أن ليس الكسر والفتح يف الساكنة العني بل الفتح يف املفتوحة املعربة والكسر يف املسكنة 



املبنية، وهو الذي يظهر من عبارة التسهيل حيث مل يتعرض للفتح عند مالقاة الساكن، وها هي عبارته، 
كون لغة ربيعة، ويف نسخ كثرية ما خيالف هذا ويوافق كالم وتسكينها قبل حركة وكسرها قبل س

  ,٣٣٩/ ١" املرادي فاعرفه
  :بعد قول الناظم،  ما ال ينصرف-٥

  إذا به التعيني قصدا يعترب... والعدل والتعريف مانعا سحر 
وذهب املطرزي إىل أنه مبين لتضمنه معىن حرف ، سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه: "قال األمشوين

الثالث أنه لو كان مبنيا لكان جائز ، تعريف، قال يف شرح الكافية، وما ذهب إليه مردود بثالثة أوجهال
لتساويهما يف ضعف سبب " على حني عاتبت املشيب على الصبا"اإلعراب جواز إعراب حني يف قوله 

   يف شرح...أنه لو كان مبنيا: "البناء بكونه عارضا قال أبو سعيد معلقا على التنبيه الثالث

)١/١٦٤(  

  

/ ٢" التسهيل للمرادي فيه نظر؛ ألن تضمن االسم معىن احلرف سبب للبناء وال يضر كونه عارضا
١٩٩,  

  :بعد قول الناظم،  التصغري-٦
  مؤنث عار ثالثي كسن... واختم بتا التأنيث ما صغرت من 

  كشجر وبقر ومخس... ما مل يكن بالتا ذا لبس 
إذا مسيت مؤنثا ببنت وأخت حذفت هذه التاء مث صغرت : الثالث... : "قال األمشوين يف تنبيهات

قال أبو " بنية وأخية، وإذا مسيت ما مذكرا مل تلحق التاء فتقول بين وأخي: وأحلقت تاء التأنيث فتقول
عبارة املرادي يف شرح التسهيل إذا مسيت مذكرا ببنت " "إخل... إذا مسيت مؤنثا"سعيد معلقا على 

بين وأخي وال يعوض منها تاء التأنيث، ولو : را حذفت التاء ورددت ألم الكلمة فقلتوأخت مث صغ
" بنية وأخية كما إذا كانا نكرتني: مسيت ما مؤنثا حذفت هذه التاء وعوضت منها تاء التأنيث وقلت

٢١٧/ ٢.  
  :ما نقله أبو العرفان الصبان عن املرادي: اخلامس عشر

عرفان حممد بن علي الصبان، ولد بالقاهرة ونشأ فقريا متواكال مستجديا هو أبو ال: التعريف باملؤلف
... اخللق مع العفة، واجتهد يف طلب العلم، وحضر على أشياخ العصر كاملدابغي واألجهوري والعدوي

فالتف حوله اخلالئق الكثريون، وصنف ، ودرس الكتب القيمة واعترف العلماء بفضله يف مصر والشام
تويف وصلي عليه باألزهر يف حفل مهيب سنة . نحو أشهرها حاشيته على األمشوينمؤلفات يف ال

  .هـ١٢٠٦



  :الكتاب
  .حاشية على شرح ألفية ابن مالك لألمشوين. هو كتاب مطبوع

حنمدك اللهم على ما وجهت حنونا من سوابغ النعم، ونشكرك على ما أظهرت لنا من مبهمات : أوله
  ي هذه احلاشية علىحتتو... األسرار ومضمرات احلكم

)١/١٦٥(  

  

، تلخيص زبدة ما كتبه السابقون قبله على شرح األمشوين، وتنبيهه على ما وقع هلم من أسقام األفهام
وأسرف يف التشهري به متجاوزا ، وحتامل على احلفين يف شدة وعنف، والتعليق عليه، وتبيان العلمية

ؤلف من هذه احلاشية يوم الثالثاء ألربع عشرة ليلة وفرغ امل. ويوضح األمور ويبينها، العرف التقليدي
  . ثالث وتسعني ومائة وألف على يد مؤلفها١١٩٣من صفر سنة 

  :ما نقله عن املرادي
، اجلىن الداين وشرح التسهيل وشرح األلفية: نقل الشيخ الصبان يف حاشيته هذه عن املرادي من كتبه

  .دي يف آرائهمواضع كثرية متعددة، وذلك دليل على قوة املرا
يف - إن وأخواا، ظن وأخواا -يف موضعني- االبتداء -يف موضعني-املوصول : واملواضع هي

 تعدي الفعل ولزومه، التنازع، املفعول له، حروف اجلر، اإلضافة، املضاف إىل ياء املتكلم، -موضعني
يف -عال، ما ال ينصرف  أمساء األصوات واألف-يف موضعني-أفعل التفضيل، التوكيد، البدل، النداء 

يف - العدد -يف ثالثة مواضع- اإلخبار باأللف والالم -يف موضعني- إعراب الفعل -موضعني
 -يف ثالثة مواضع- كم وكأين وكذا، التأنيث، وتثنية املقصور واملمدود، مجع التكسري -موضعني
  . اإلدغام- مواضعيف تسعة- اإلبدال -يف ثالثة مواضع-التصريف ،  اإلمالة-يف موضعني-الوقف 

  .وسأقتصر على ذكر بعض املواضع على سبيل املثال
  :بعد قول الناظم،  إن وأخواا-١

  ال الم بعده بوجهني مني... بعد إذا فجاءة أو قسم 
  .فمن األول: قال الصبان معلقا على قول األمشوين

  إذا أنه عبد القفا واللهازم... وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا 
ووجه تعدية املضموم إىل مفعولني مع أنه مضارع أرى املتعدي إىل ... بضم اهلمزة-رى وكن أ"... 
  ...ثالثة

)١/١٦٦(  

  



مضارع أريت ، إن من األفعال املتعدية إىل ثالثة أرى بالبناء للمفعول: يف شرح املنت-لكن قال املرادي 
 أن أريت مبعىن أظننت مل ينطق مبعىن أظننت كذلك، وكذا يف شرحه للتسهيل وزاد فيه عن سيبويه وغريه

  ,٢٢٠/ ١..." له مببين للفاعل، كما مل ينطق بأظننت اليت أريت مبعناها
  :بعد قول الناظم،  التنازع يف العمل-٢

  قبل فللواحد منهما العمل... إن عامالن اقتضيا يف اسم عمل 
قال ". إذ الثاين توكيد" الحقونأتاك أتاك ال: "واالحتراز بكوما مقتضيني للعمل من حنو: "قال األمشوين

أن يكون من التنازع ويكون قد " أتاك أتاك: "وحيتمل قوله: قال املرادي يف شرح التسهيل: "الصبان
  ,٧٢/ ٢" أضمر مفردا

  . وهو التوكيد-بعد الوضع اخلامس يف زيادة الباء- حروف اجلر -٣
كفى باملرء كذبا أن حيدث : " كفى حنووالزائدة مع املفعول غري مقيسة، وإن كان مفعول: "قال الصبان
  ,١٩٩/ ٢" كذا يف اجلىن الداين". بكل ما مسع

  : قال يف شرح الكافية- التنبيه الثالث-يف آخره- أفعل التفضيل -٤
اهللا أعلم حيث جيعل "أمجعوا على أنه ال ينصب املفعول به إن وجد ما يوهم ذلك جعل نصبه بفعل مقدر 

مل جتئ حيث فاعال وال : ويف املرادي على التسهيل: "... قال الصبان. يهفحيث هنا مفعول ف" رساالته
  ,٤٢/ ٣. هـ. ا". مفعوال به وال مبتدأ

  :بعد قول الناظم،  املنادى-٥
  مما ال استحقاق ضم بينا... واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا 

والنصب وإن نصبته تعني وإذا ضممت املنادى املفرد املنون ضرورة فلك يف نعته الضم : "قال الصبان
نصب نعته فإن نون مقصور حنو يا فىت للضرورة، فإن نوى الضم جاز يف نعته الوجهان، أو النصب تعني 

  .١١/ ٣" نصب نعته كذا يف شرح التسهيل للمرادي

)١/١٦٧(  

  

  :بعد قول الناظم،  التوكيد-٦
  مع ضمري طابق املؤكدا... بالنفس أبو العني االسم أكدا 

جاء زيد نفسه أو عينه أو نفسه وعينه فتجمع : أي يف اإلفراد والتذكري وفروعهما فتقول: "وينقال األمش
والظاهر أن تقدمي النفس على العني . أي بال عطف"قال الصبان معلقا على قوله فتجمع بينهما " بينهما

  ,٥٦/ ٣" حسن كذا يف املرادي: الزم وقيل
  :يةالفرق بني كم االستفهامية واخلرب:  كم-٧



: قال الصبان" وأما يلزمان الصدر فال يعمل فيهما ما قبلهما إال املضاف وحرف اجلر: "قال األمشوين
ال يقاس عليه، : فقيل. وحكى األخفش أن بعض العرب يقدم العمل على كم اخلربية: قال املرادي"

  ,٦٠/ ٤" والصحيح جواز القياس عليه ألا لغة
  :عهما تصحيحا تثنية املقصور واملمدود ومج-٨

 بنحو الددا وهو اللهو، قال، ألن ألفه ال -أي األلف-ومثل املرادي اهولة األصل : "قال الصبان
  ,٨٢/ ٤" يدرى أهي عن ياء أو واو

  :بعد قول الناظم،  التصغري-٩
  فاق كجعل درهم دريهما... فعيعل مع فعيعيل ملا 

قال الصبان معلقا على " ن يضم أوله ويفتح ثانيهإن كل اسم قصد تصغريه فال بد أ: "... قال األمشوين
مما علل به ذلك أم فتحوا يف التكسري أول الرباعي واخلماسي ومل يبق إال الكسر والضم، وكان : "هذا

الضم أوىل لقوته وفتحوا ثانيه، ألن ياء التصغري، وألف التكسري يف حنو مفاعل متقابالن ما قبل الياء على 
  ,١١٤/ ٤" مرادي مع بعض تغيري. ـه. ا. ما قبل األلف

  :بعد قول الناظم،  اإلمالة-١٠
  دون مساع غريها وغرينا... وال متل ما مل ينل متكنا 

)١/١٦٨(  

  

لكوا : أي اجلوابية وقوله" ال"إمالة : قال الصبان" وحكى قطرب إمالة ال لكوا مستقلة: "قال األمشوين
  ,١٧٣ /٤" مستقلة أي يف اجلواب كما يف املرادي

  :بعد قول الناظم،  اإلبدال-١١
  مد مفاعل كجمع نيفا... كذاك ثاين لينني اكتنفا 

وأما ضياون فشاذ مع أنه ملا صح يف واحده صح يف اجلمع فقالوا ضياون كما قالوا : "... قال األمشوين
... نهضيون وكان قياسه ضني، والصحيح أنه ال يقاس عليه، قال الصبان معلقا على قوله والصحيح أ

أي على ضياون يف تصحيح الواو وما أشبهه يف صحة واحده إذا أوجد وذهب أناس إىل القياس كذا يف "
  .٢١٨/ ٤" املرادي

  :ما نقله الشيخ حممد بن عرفة الدسوقي يف حاشيته على مغين اللبيب عن املرادي: السادس عشر
  :التعريف باملؤلف

لكي، ولد ببلدة دسوق من قرى مصر، وحضر إىل مصر هو الشيخ حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املا
وتصدر لإلقراء ، والزم حضور دروس الشيخ على الصعيدي والشيخ الدردير، وحفظ القرآن



وكان لني ، وكان فريدا يف تسهيل املعاين وتبيني املباين، يفك كل مشكل بواضح تقريره، والتدريس
  .وله تأليفات واضحة العبارات، اجلانب

 األربعاء احلادي والعشرين من شهر ربيع اآلخر، وخرجوا جبنازته من درب الدليل وصلى وتويف يوم
  .هـ١٢٣٠وذلك يف عام ، عليه باألزهر يف مشهد حافل ودفن بتربة ااورين

  :الكتاب
احلمد هللا مانح الصواب، والصالة : شرح على مغين اللبيب البن هشام، أوله، هو كتاب مطبوع

أما بعد فيقول العبد الفقري حممد ،  احلكمة وفصل اخلطاب وعلى آله وأصحابهوالسالم على من أويت
  الدسوقي، ملا رأيت نسخة من املغين

)١/١٦٩(  

  

اليت خبط والدي عليها تقاييد مفيدة تعني على مطالعة الكتاب وخفت عليها من الضياع محلين على 
 أمحد الدردير يف قراءته هلذا الكتاب من لزمت شيخنا الشيخ: ويف آخره قال، جتريدها إخواين احملبون

وهو مودع ،  سادس سنة من جماوريت لألزهر١١٧٤ إىل متام سنة ١١٧٣أوله إىل آخره ابتداء من سنة 
  .١١١٩، ١٣، ٥٨مبكتبة األزهر رقم 

  :ما نقله
اين، نقل الشيخ حممد بن عرفة الدسوقي يف حاشيته هذه يف جزئه األول عن املرادي من كتابه اجلىن الد

، بله، رب، "بالكسر والتشديد"، إال "بالفتح والتخفيف"أما ، "املكسورة املشددة"إما : يف مواضع هي
  .قد

  :وسأذكر مخسة مواضع منها على سبيل التمثيل
وزاد املالقي ألما معىن ثالثا هو أن تكون ... أما على وجهني: " قال املغين-بالفتح والتخفيف- أما -١

: قال ابن أم قاسم: "قال الدسوقي" فتختص بالفعل حنو أما تقوم وأما تقعد" أال"حرف عرض مبرتلة 
وكون أما : اليت للعرض بسيطة كأما اليت لالستفتاح، مث قال ابن أم قاسم" أما"ونص املالقي على أن 

  ,٧٨ص" حرف عرض مل أره يف كالم غريه
الثاين أن تكون مبرتلة غري فيوصف ا  ":قال املغين.  على أربعة أوجه-بالكسر والتشديد- إال -٢

أي ال ا وحدها خالفا ": "فيوصف ا وبتاليها"قال الدسوقي معلقا على " وبتاليها مجع مذكر أو شبهه
لبعضهم، وإمنا صح أن يوصف ا وبتاليها؛ ألن جمموعها يؤدي معىن الوصف وهو املغايرة كذا قال ابن 

  ,١٠٢ص" أم قاسم
قال ". اسم لدع ومصدر مبعىن الترك واسم مرادف لكيف: بله على ثالثة أوجه: "قال املغين:  بله-٣



وهو أا حرف ، وفات املصنف وجه رابع: قال الدماميين": "واسم مرادف لكيف"الدسوقي معلقا على 
  ,١٦٨ص" على مذهب األخفش حكاه عنه ابن أم قاسم يف اجلىن الداين

  :ية وقد والتصغري، قال املغينانفراد رب عن غريها من كم اخلرب:  رب-٤

)١/١٧٠(  

  

ووجوب تنكري جمرورها ونعته إن كان ظاهرا وإفراده وتذكريه ومتييزه مبا يطابق املعىن إن ، وتنفرد رب"
وحكى الكوفيون مطابقة ": "إخل... وإفراده وتذكريه: "قال الدسوقي معلقا على قوله، "كان ضمريا

حكوا ذلك نقال عن العرب، وقال ابن "  ورم رجاال، ورا امرأةرما رجلني،: "الضمري للتمييز حنو
  ,٢٠١ص. هـ. ا". كذا يف اجلىن الداين. إم حكوا ذلك قياسا وليس كما قال: عصفور

اسم فعل وستأيت واسم : حرفية وستأيت وامسية وهي على وجهني: قد على وجهني: "قال املغين:  قد-٥
قدين من : وقوله، واملستعملة اسم فعل مرادفة ليكفي... مرادف حلسب وهذه تستعمل على وجهني

وأما الثانية ، حتتمل قد األوىل مرادفة حسب على لغة البناء وأن تكون اسم فعل. نصر اخلبيبني قدي
  ".فتحتمل األول وهو واضح

ألن حذف النون حينئذ ليس ضرورة أما أا معربة ": "وهو واضح: "قال الدسوقي معلقا على قوله
  .٢٤٩ص" اهر وأما على أا مبنية على ما نقله ابن أم قاسم من جواز حذف النون من املبنيةفظ

  :ما نقله الشيخ حممد األمري يف حاشيته على مغين اللبيب عن املرادي: السابع عشر
  :التعريف باملؤلف

لكي األزهري هو الشيخ حممد بن حممد بن أمحد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن حممد السنباوي املا
حيث نزل جده هناك، وكان مولده يف ، بالصعيد" من قرى ديروط"ولد بناحية صنبو . الشهري باألمري

شهر ذي احلجة سنة أربع ومخسني ومائة، وألف بأخبار والديه وارحتل معهما إىل مصر وهو ابن تسع 
لى املغين البن هشام سنني وحضر دروس أعيان عصره واجتهد يف التحصيل، وله مؤلفات منها حاشية ع

تويف يوم االثنني عاشر ذي القعدة احلرام ، وحاشية على شرح الشذور البن هشام وحاشية على األزهرية
  . مائتني واثنتني وألف، ودفن قرب عمارة السلطان قايتباي١٢٣٢سنة 

)١/١٧١(  

  

  :الكتاب
  .هو كتاب مطبوع، طبع بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة



احلمد هللا الذي حنوه بل ، بسم اهللا الرمحن الرحيم: على كتاب مغين اللبيب البن هشام، أولهوهو حاشية 
والشيخ األمري يف حاشيته هذه نقل ... علمه مغنٍ عن سؤاله، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله

ومودع يف ، عن املرادي املعروف بابن أم قاسم يف اجلزء األول منه فقط وكان نقله من اجلىن الداين
  .٦٥٦٣-٣٣٩٥-٢٠٣٤مكتبة األزهر رقم 

  :ما نقله
نقل عن املرادي من كتابه اجلىن الداين الذي سار على منطه واعتمد عليه وأخذ عنه ابن هشام يف كتابه 

، حرف "رب"، حرف الراء "جبل"حرف الباء : وكان نقل الشيخ األمري يف أبواب هي، مغين اللبيب
وسأقتصر على ذكر ، "لوال، لعل"، حرف الالم "لكاف غري اجلارة، كانا"، حرف الكاف "قد"القاف 

  .بعض املواضع على سبيل املثال
اسم : واالمسية على وجهني، حرفية وامسية: قال صاحب املغين بعد أن قسم قد على وجهني:  قد-١

. بيبني قديقدين من نصر اخل: واملستعملة اسم فعل مرادفة ليكفي يقال: "فعل واسم مرادف حلسب قال
حتتمل قد األوىل أن تكون مرادفة حلسب على لغة البناء، وأن تكون اسم فعل، وأما الثانية فتحتمل 

  ".األول وهو واضح
  ".وقد صرح ابن أم قاسم بأنه مبعىن كفى": "... مرادفة ليكفي: "قال األمري يف حاشيته معلقا على قوله

 حينئذ ليس بضرورة أما على أا معربة فظاهر أي ألن حذف النون": "هو واضح: "وعلق على قوله
  ,١٤٧ص. هـ. ا". وأما على أا مبنية فعلى ما نقله ابن أم قاسم من جواز حذف النون من املبنية

ولبعض أمساء األفعال حنو : "وهي الالحقة لبعض أمساء األفعال، قال املغين،  الكاف غري اجلارة-٢
  ...".} أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي{:  أخربين حنوحيهلك ورويدك والنجاءك وأرأيتك مبعىن

)١/١٧٢(  

  

اعلم أن املصنف وابن أم قاسم املرادي صاحب اجلىن الداين ": "مبعىن أخربين"قال األمري معلقا على 
و أرأيتك وشرح التسهيل اختارا أن أرأيت هذه منقولة من العلمية ال البصرية ألا تتعدى إىل اثنني، حن

زيدا ما صنع، فالتاء فاعل والكاف حرف خطاب على الصحيح وزيدا مفعول أول ومجلة االستفهام 
  ,١٥٦ص..." مفعول ثان

على أربعة أوجه أحدها أن تدخل على مجلتني امسية ففعلية لربط امتناع الثانية : "قال املغين:  لوال-٣
رفوع بعد لوال فاعال بفعل حمذوف وال بلوال وليس امل"... لوال زيد ألكرمتك: "بوجود األوىل حنو

  ".لنيابتها عنه وال ا أصالة
يف اجلىن الداين أن الفراء حكى عن بعضهم أنه مرفوع بلوال ": "لنيابتها عنه: "قال األمري معلقا على قوله



. هـ. ا". لنيابتها منابه لو مل يوجد، ورد بأنك تقول لوال زيد ال عمرو ألتيتك وال يعطف بال بعد النفي
  ,٢١٥ص
ويف اجلىن الداين ويف لعل اثنتا عشرة لغة : قال األمري... فيها عشر لغات: " قال املغين-لغاا- لعل -٤

: واختلف يف الغني املعجمة يف تلك اللغات الثالث فقيل: فذكر هذه إال لعلت وذكرهن ورعل وغن قال
  .٢٢٣ص. هـ. ا". ليست بدال منها: بدل من املهملة وقيل

  :ما نقله الشيخ حسن العطار عن املرادي: الثامن عشر
  :التعريف باملؤلف

أقام يف مصر ودرس لبعض الطالب يف ، هو الشيخ حسن بن حممد العطار الشافعي املصري األزهري
فخرج فارا من مصر إىل البالد ، اجلامع األزهري، مث دهم مصر ما دمهها من حادثة الكفرة الفرنسيني

 بالبالد مدة طويلة مث توجه إىل دمشق الشام فصادف دخوله فيها زوال يوم اجلمعة الثاين فأقام، الرومية
ومن مؤلفاته يف النحو حاشية على شرح ... من شهر ربيع األول سنة مخس وعشرين ومائتني وألف

  .هـ١٢٥٠األزهرية للشيخ خالد، املتوىف سنة 

)١/١٧٣(  

  

  :الكتاب
  .حو على كتاب شرح األزهرية ملؤلفه الشيخ خالد األزهريهو كتاب مطبوع، حاشية يف علم الن

  ...أما بعد محد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا حممد وآله. بسم اهللا الرمحن الرحيم: أوله
وقد مجع املؤلف هذه احلاشية وقت أن كان باجلامع األزهر، وجعلها يف مسودة مث استصحبها حينما 

ملا استقر به املقام يف دمشق شرع يف نقل هذه احلاشية من املسودة، ووافق متام توجه إىل البالد الرومية، و
  .النقل يوم الثالثاء املبارك السابع عشر من مجادى األوىل عام مخسة وعشرين ومائتني بعد األلف

  .١٧٩١-١٢١٨-٨١٦-٧٠مودع مبكتبة األزهر رقم 
  :ما نقله عن املرادي

املمنوع من الصرف، املبتدأ واخلرب، : ن املرادي أربعة مواضع هينقل الشيخ العطار يف حاشيته هذه ع
  .تابع املرفوع، املفعول فيه

  :وسأذكر هذه املواضع تفصيال
بضم اهلمزة مجع ": "كأخر"الوصف والعدل كأخر، قال العطار معلقا على :  املمنوع من الصرف-١

مررت : اب أفعل التفضيل فإذا قلتأخرى مؤنث آخر بفتح اهلمزة واخلاء واملد مبعىن غري وهو من ب
بزيد ورجل آخر فمعناه أحق بالتأخري من زيد يف الذكر؛ ألن األول قد اعتين به يف التقدم يف الذكر قاله 



  ,١٠٨ص" املرادي يف شرح التسهيل
قال بعض : قال املرادي" تتمة"اخلرب اجلملة إذا كان ظرفا أو جارا وجمرورا، قال العطار :  اخلرب-٢

  .رين يف الظرف واجلار وارور إذا وقعا خربا أربعة مذاهباملتأخ
أما من قبيل اجلملة فيكون : أما من قبيل املفردات فيكون العامل فيها اسم فاعل، الثاين: أحدها

  .العامل فيهما فعال حنو كان أو استقر أو يستقر وهذا مذهب مجهور البصريني
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  .يل املفرد وأن يكونا من قبيل اجلملة وهو اختيار بعض املتأخرينجيوز أن يكونا من قب: الثالث
  ,١٣٦ص" أما قسم برأسه وهو مذهب ابن السراج: الرابع

.  الباب السابع من املرفوعات تابع املرفوع، وهو كل ثان أعرب إعراب سابقه احلاصل واملتجدد-٣
  ,١٤٩ص..." وليس خربا: رب الثاين فقالوزاد املرادي يف التعريف قيدا إلخراج اخل: "... قال العطار

  .من اسم زمان مطلقا سواء كان مبهما أو خمتصا" يف" املفعول فيه وهو ما ضمن معىن -٤
املبهم من الزمان : قال املرادي يف شرح التسهيل": "سواء كان مبهما أو خمتصا"قال العطار معلقا على 

  .ما وقع على قدر من الزمن غري معني كوقت وحني
حمدود وغريه فاحملدود هو ماله قدر من الزمن معلوم حنو يومني وشهر وسنة واحملرم : ختص قسمانوامل

وسائر أيام الشهور وحنو الصيف والشتاء، واملختص غري احملدود كأمساء األيام كالسبت واألحد وما 
ختص بأل أو أضافت إليه العرب شهرا من أعالم الشهور وهو رمضان وربيع األول وربيع الثاين وما ا

  .١٨٥ص" الصفة أو اإلضافة
  :ما نقله الشيخ حممد اخلضري عن املرادي: التاسع عشر

  :التعريف باملؤلف
هـ املتوىف يف عام ١٢١٣هو الشيخ حممد الدمياطي الشافعي الشهري باخلضري املولود يف عام 

فادة والتدريس، وهو من أكابر علماء الشافعية، وأخذ عنه اجلم الغفري، وواظب على اإل. هـ١٢٨٧
  .إىل أن انتقل إىل دار الكرامة يوم الثالثاء بعد الظهر ثالث صفر ودفن يف مشهد حافل

  :الكتاب
بسم اهللا الرمحن : أوله. هو حاشية على شرح الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عقيل أللفية ابن مالك

  ... نعمه الكافيةحنمدك اللهم يا من تفضل على من حنا حنوه بتواتر خالصة. الرحيم
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  .وهذا آخر ما يسره اهللا تعاىل على هذا الشرح املبارك: وهو كتاب مطبوع قال يف آخره
 من ١٢٥٠وقد وافق فراغ تأليفه بعد عصر يوم السبت احلادي عشر من ربيع الثاين سنة : قال املؤلف

  .١٤٧٤-١١٣٨-١٠٢٨مودع يف مكتبة األزهر رقم . اهلجرة
  :ما نقله

التنازع، املفعول ، الكالم، العلم:  الشيخ حممد اخلضري يف حاشيته هذه عن املرادي يف أبواب هينقل
 النداء، أمساء األفعال واألصوات، ما ال ينصرف، كيفية تثنية املقصور -يف موضعني-املطلق، التمييز 

  .واملمدود ومجعهما، اإلبدال
  :وسأكتفي بذكر بعض املواضع على سبيل املثال

  :بعد قول الناظم، علم ال-١
  كذا فجار علم للفجره... ومثله برة للمربه 

فهو نكرة معىن كما هو : قال اخلضري". وحكم علم اجلنس يف املعىن كحكم النكرة: "قال ابن عقيل
ظاهر املنت، ونص عليه املصنف يف شرح التسهيل، لكن تعقبه املرادي بأن تفرقة الواضع بني أسد وأسامة 

  ,١٦٦/ ١" ق يف املعىن وإال لزم التحكملفظا تؤذن بفر
  :بعد قول الناظم،  التمييز-٢

  إن كان مثل ملء األرض ذهبا... والنصب بعدما أضيف وجبا 
يف إنه ال يصلح إغناؤه عن ". إخل... إن كان مثل ملء األرض: "وقال األمشوين واملرادي: "قال اخلضري

ملء ذهب وال قدر سحاب، فإن صح إغناء املضاف : لإذ ال يقا" قدر راحة سحابا"املضاف إليه، ومثله 
عن املضاف إليه جاز النصب واجلر باإلضافة بعد حذف املضاف إليه األول، كأشجع الناس رجال 

  .٢٢٤/ ١. هـ. ا". وأشجع رجل
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  :بعد قول الناظم،  كيفية تثنية املمدود واملقصور ومجعهما تصحيحا-٣
  وأوهلا ما كان قبل قد ألف... يف غري ذا تقلب واوا األلف 

ألف التأنيث املقصورة تقلب ياء إذا كانت سادسة جمهولة األصل وأميلت فتقول يف مىت علما متيان، 
هي اليت يف حرف أو شبهه كما يؤخذ من مثاله تبعا البن " جمهولة األصل: "قال اخلضري معلقا على

بدالني -ة ومثل جمهولة األصل بنحو الددا احلاجب ولظاهر ابن املصنف وجعل املرادي ألفهما أصلي
  ,١٥٠/ ٢" ألنه ال يدرى أهي عن ياء أو عن واو: "قال.  كالفىت وهو اللهو-مهملتني

  :بعد قول الناظم،  أمساء األفعال واألصوات-٤



  هو اسم فعل وكذا أوه ومه... ما ناب عن فعل كشتان وصه 
غات منها ما اشتهر من قوهلم آه وآه بالضم أوه بفتح اهلمزة وشد الواو، وفيه ل: "قال اخلضري

  ,٨٩/ ٢والسكون فهما امسا فعل مبعىن أتوجع كما يف املرادي 
  :بعد قول الناظم،  ما ال ينصرف-٥

  من أن يرى بتاء تأنيث ختم... وزائدا فعالن يف وصف سلم 
توما بتاء مينع االسم من الصرف للصفة وزيادة األلف والنون، بشرط أن يكون املؤنث يف ذلك خم

واملؤنث "فإن كان املذكر على فعالن واملؤنث على فعالنة صرف، قال اخلضري معلقا على ... التأنيث
  :مل جيئ من ذلك إال ألفاظ معدودة مجعها املصنف يف قوله": على فعالنة

  إذا استثنيت حبالنا... أجز فعلى لفعالنا 
  :وذيله املرادي بقوله
  وألياناعلى لغة ... وزد فيهن مخصانا 
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  :بعد قول الناظم،  كيفية تثنية املمدود واملقصور ومجعهما تصحيحا-٦
  وأوهلا ما كان قبل قد ألف... يف غري ذا تقلب واوا األلف 

قال . ألف التأنيث املقصورة تقلب ياء إذا كانت ثالثة جمهولة األصل وأميلت فتقول يف مىت علما متيان
هي اليت يف حرف أو شبهه كما يؤخذ من مثاله تبعا البن احلاجب " األصلجمهولة "اخلضري معلقا على 

 -بدالني مهملتني-ولظاهر ابن املصنف، وجعل املرادي ألفهما أصلية، ومثل جمهولة األصل بنحو الددا 
  .١٥٠/ ٢. هـ. ا. ألنه ال يدرى أهي عن واو أو ياء: كالفىت وهو اللهو، قال

  :نجا عن املراديما نقله الشيخ أبو ال: العشرون
  :التعريف باملؤلف

  .هو العالمة السيد حممد أبو النجا من علماء القرن الثالث عشر اهلجري
  :الكتاب

  .١٤٣٠-١١٩٨-٢١٧هو كتاب مطبوع باملطبعة احلسينية، مودع مبكتبة األزهر رقم 
  .حاشية على شرح الشيخ خالد األزهري على منت األجرومية يف علم العربية

 هللا الذي فتح أبواب فيضه ملن اصطفاه من عباده ورفع عن أحزاب حضرته عوامل اجلوازم احلمد: أوله
أخذت أغلبها من حاشية شيخ ، أما بعد فهذه عبارات شريفة ونكات ظريفة، فذاقوا لذة أنسه ووداده
  ...مشاخينا العالمة املدابغي



  :ما نقله
  . يف املبتدأ ويف العطف موضعني-عن املرادي-نقل الشيخ أبو النجا يف حاشيته هذه 

هو االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية غري الزائدة وما أشبهها، قال أبو : تعريفه:  املبتدأ-١
  قيد يف القيد فهو: "إخل... النجا معلقا على غري الزائدة
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ك مبتدأ والباء فيه إلدخال ارور حبرف زائد أو حبرف يشبه الزائد، فمن األول حبسبك زيد، إن حسب
وذكر يف شرح الكافية أن حسبك يف هذا املثال وحنوه خرب مقدم ال مبتدأ؛ ألنه ال : زائدة، قال املرادي

  ,١٠٦ص" يتعرف باإلضافة وإمنا يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة حنو حبسبك درهم
ان نكرة اجلامد غري التابع املوضح ملتبوعه إن كان معرفة أو املخصص له إن ك: البيان:  العطف-٢

فخرج باجلامد غري املؤول النعت، والقاعدة أن ما صح عطف بيان صح ، املؤول باملشتق املؤول ملتبوعه
  .١٣٥ص. جعله بدال وبالعكس إال يف مسائل نظمها العالمة املرادي فراجعها

  :مالحظة
كثر من النقل عن بعد أن تصفحت كتب الناقلني، الحظت أن النقل عن املرادي من شرح التسهيل أ

  .شرح األلفية والنقل من شرح األلفية أكثر من النقل عن اجلىن الداين
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  :الباب الثالث
  :الفصل األول

  :أضواء على الشرح
، كنت أظن أن املرادي يف شرحه لأللفية قد نقل أكثر مما ألفه عن غريه من شراحها وأخذ عنهم علمهم

  .الك يف كتبه الكافية وشرحها والتسهيل وشرحه فقد تأثر بهوقد كان أكثر اعتماده على ابن م
وقد يعرض آراء بعض النحاة على سبيل التوضيح واملقارنة، وقد الحظت أن األمشوين اتبع طريقة 

املرادي يف الشرح وذكر التنبيهات فظننت أن هلما مصدرا واحدا ولكن ظهر يل جليا أن املرادي العامل 
وذكرت بعض األمثلة على ذلك يف قسم ، ألمشوين الذي نقل عنه واعتمد عليهكان هو املصدر الوحيد ل

  .الناقلني عن املرادي
وبعد حتقيقي هلذا القسم من الشرح الحظت أنه مجع قواعد النحو وأسرارها وكشف بشرحه خمبآا 



  .ا معاوأحاط بأوابدها فهو الفيصل تستحكم الفكرة عنده فيربزها بالدليل النقلي أو النظري أو مه
، وكان ينسب القول إىل قائله بامسه وذلك كثري جدا ال يقع حتت حصر وأمثال ذلك السريايف

واألخفش، والزجاج، واملازين، وابن عصفور، واجلرمي، ، وسيبويه، وابن مالك والشارح، والكسائي
  .وغريهم، وأبو حيان، واملربد

 ويوافق آراء النحاة أو خيالفهم، وكان والحظت يف شرحه أنه تارة ينقل عن ابن مالك أو يستدركه
وإن كان يف اجلملة بصري االجتاه، ومل يغفل تصويبه ملذهب ، اعتماده على السماع أكثر من القياس

الكوفيني وامليل إليه، كما مل يغفل املرادي عن الناحية اللغوية وإعراب بعض اجلمل توضيحا للمعىن، 
 وأوجه القراءات فيه واألحاديث النبوية، وأمثال العرب واعتمد يف االستشهاد على القرآن الكرمي

  .وسأضرب األمثلة لكلٍّ. وأقواهلم وأشعارهم
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  :نقله عن ابن مالك
إما أنه يكمل ما فات : كثريا ما كان يستعني بالكافية والتسهيل وشرحيهما، وكان يتجه يف ذلك اجتاهني

ن الكتابني، وإما أن يأيت بالنقل منهما لبيان املخالفة فكان يذكر مسائل من هذي، ابن مالك يف النظم
  :بينهما وبني األلفية ومن األمثلة

  ":١"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الكالم

  كالمنا لفظ مفيد كاستقم
  :بعد الشرح قال املرادي يف تنبيهات له

 ناطق واحد احترازا من قال يف شرح التسهيل وزاد بعض العلماء يف حد الكالم أن يكون من: الثالث"
أن يصطلح رجالن على أن يذكر أحدمها فعال أو مبتدأ، ويذكر اآلخر فاعل ذلك الفعل، أو جزء ذلك 

: وللمستغين عن هذه الزيادة جوابان: املبتدأ؛ ألن الكالم عمل واحد فال يكون عامله إال واحدا، قال
ل هو كالم، وليس احتاد الناطق معتربا كما ال نسلم أن جمموع النطقني ليس بكالم ب: أن يقول: أحدمها

  .مل يكن احتاد الكاتب معتربا يف كون اخلط خطا
كل واحد من املصطلحني إمنا اقتصر على كلمة واحدة اتكاال على نطق اآلخر : أن يقال: والثاين

ئل فمعناها مستحضر يف ذهنه، فكل واحد من املصطلحني متكلم بكالم كما يكون قول القا، باألخرى
  ".هـ خمتصرا. ا. املرئي زيدا: أي. زيدا: لقوم رأوا شبحا

  ":٢"مسألة 



  :يف باب الكالم بعد قول الناظم
  ومسند لالسم متييز حصل... باجلر والتنوين والندا وأل 

وإمنا اختص االسم بالنداء، ألنه مفعول به يف املعىن واملفعولية ال تليق بغري : وقال يف شرح التسهيل"
  ".االسم

  : شرح وقالمث

)١/١٨٤(  

  

  :وقد صرح يف الكافية بامسية ما أخرب عن لفظه حيث قال
  فابن أو أعرب واجعلنها امسا... وإن نسبت ألداة حكما 

  ":٣"مسألة 
  :اإلعراب يف االصطالح مذهبان: قال: يف باب املعرب واملبىن

به لبيان مقتضى العامل من اإلعراب ما جيء : وحده يف التسهيل بقوله: "قال. أنه لفظي: قال أحدمها
  ".حركة أو سكون أو حذف

ما جيء به ال لبيان مقتضى : وأما يف االصطالح فقد حده يف التسهيل بقوله: "قال. والبناء يف االصطالح
  ".العمل من شبه اإلعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقال أو ختلصا من سكونني

  ":٤"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الضمري

  وكل مضمر له البنا جيب
  :وقد ذكر يف التسهيل لبنائه أربعة أسباب: "قال
  .شبه احلرف وضعا؛ ألن أكثره على حرف أو حرفني ومحل الباقي على األكثر: أوهلا

  .شبه احلرف افتقارا؛ ألن املضمر ال تقم داللته على مسماه إال يضميمة من مشاهدة أو غريها: ثانيها
ا، واملراد باجلمود عدم التصرف يف لفظه بوجه من الوجوه حىت يف التصغري، شبه احلرف مجود: ثالثها

  .وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل باملبهمات
  .االستغناء باختالف صيغة الختالف املعاين: رابعها

  ":٥"مسألة 
  :يف باب اإلشارة بعد قول الناظم

  إخل... واملد أوىل... وبأوىل أشر جلمع مطلقا 

)١/١٨٥(  



  

ونسبه الصفار إىل سيبويه، وقد " قلت"قال .  الشرح وضح املصنف أن تكون أولئك باملد املتوسطبعد
  .استدل له يف شرح التسهيل بأوجه

أن الفراء روى أن احلجازيني ليس من لغتهم استعمال الكاف بال الم، وأن التميميني : وهو أقواها-أوهلا 
" ذاك وتيك حيث يقول احلجازيون: " متيم يقولونليس من لغتهم استعمال الكاف مع الالم، وأن بين

  .ذلك وتلك، فلزم من هذا أن اسم اإلشارة على اللغتني ليس له إال مرتبتان"
أعين . أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إال مبجرد عن الالم والكاف معا، أو مصاحب هلما معا: ثانيها

ط بكاف ال الم معها لكان القرآن غري جامع لوجوه غري املثىن واموع فلو كانت اإلشارة إىل املتوس
  .اإلشارة

  ].٣٨: األنعام[} ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء{: وهذا مردود بقوله تعاىل
عن مضمون كالم على أثر انقضائه شائع يف القرآن وغريه، وال واسطة بني " بذلك"أن التعبري : وثالثها

  .النطقني
 كانت مراتب اإلشارة ثالثا مل يكتف يف التثنية واجلمع بلفظني، ألن يف ذلك رجوعا عن أا لو: ورابعها

إن تشديد النون دليل على البعد؛ ألن التشديد عوض عما : سبيل اإلفراد وال التفات إىل قول من قال
  ".انتهى. حذف من الواحد؛ ألنه يستعمل مع ارد من الكاف

  .فاء ما يف الوجه الثاين من الضعفوفيه اختصار، وإلخ: قال املرادي
  ":٦"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب اإلشارة
  والالم إن قدمت ها ممتنعة

" هذانك: فال يقال" ها"إن املقرون بالكاف يف التثنية واجلمع ال يصحبه : قال يف شرح التسهيل: "قال
  "ذلك"أو " ذاك"؛ ألن واحدمها "هاؤلئك"وال 
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. ا". ومجعه، لتساويهما لفظا ومعىن" ذاك"ك مثناه ومجعه؛ ألما فرعا، ومحل عليهما مثىن فحمل على ذل
  .هـ

  .والسماع يف اجلمع يرد عليه: قال املرادي
  من هؤليائكن الضال والسمر

  ":٧"مسألة 



  :بعد قول الناظم، يف باب اإلشارة
  أو نالك انطقن

وباملكان : فقال. ملكان، وقد صرح به يف الكافيةبا" هنا"ظاهر كالمه هنا اختصاص : "قال املرادي
  .اخصص هنا

  :يف شرحه بقول الشاعر" هناك"الزمان، وقد مثل " هنالك"و" ناك"وقد يراد : وقال يف شرح التسهيل
  فهناك تعترفون أين املفزع... وإذا األمور تشات وتعاظمت 

  ].١١: األحزاب[} هنالك ابتلي الْمؤمنونَ{: بقوله" هنالك"ومثل 
  ".وال حجة فيهما، الحتمال أن تكون اإلشارة إىل املكان

  ":٨"مسألة 
  :تعريفه: يف باب املوصول

ما افتقر أبدا إىل عائد أو خلفه مجلة صرحية أو مؤولة غري طلبية وال : وقد حده يف التسهيل بقوله: "قال
  ".إنشائية

لتسهيل بقوله ما أول مع ما يليه مبصدر ومل حيتج إىل فحده يف ا: وأما احلريف: "واملوصول احلريف قال
  ".عائد
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  ":٩"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املوصول

  والنون إن تشدد فال مالمة
  :أن حذف النون من قوله: وذكر يف شرح التسهيل: "قال املرادي

  :فإنه قال. لضرورة الشعر، وهو خمالف ملا يف التسهيل" مها اللتا"
  ".وز إثبات نوا وحذفهاجي"

  :وقد ذكر فيه قبل ذلك أن من أسباب حذف نون التثنية تقصري الصلة، ومثله يف الشرح بقوله
  قتال امللوك وفككا األغالال... أبين كليب إن عمي اللذا 

  ".حبذف األلف والالم" لذان: "هي. وذكر يف التسهيل لغة رابعة
  ":١٠"مسألة 

  :الناظمبعد قول ، يف باب املوصول
  ومن وما وأل تساوي ما ذكر



  :ملبهم أمره" ما"قال يف 
  قال يف شرح التسهيل، وكذلك لو علمت إنسانيته ومل تدر أهو ذكر أم أنثى؟"

  .أو ملختلط مبا ال يعقل] ٣٥: آل عمران[} إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي{: ومنه قوله تعاىل
  :قال يف الكافية"

  يف أن جييء منهما مبا اتفق... ن نطق وعند االختالط خري م
  ":١١"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب االبتداء
  مبتدأ زيد وعاذر خرب

)١/١٨٨(  

  

يف هذا املثال وحنوه " حسبك"وذكر يف شرح الكافية، أن : "قال املرادي" حبسبك زيد"وبعد الكالم يف 
  ".حبسبك درهم"أ إذا كان بعده نكرة حنو خرب ال مبتدأ؛ ألنه ال يتعرف باإلضافة، وإمنا يكون مبتد

  ":١٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب إن وأخواا

  من دون ليت ولعل وكأن... وأحلقت بإن لكن وأن 
  :بعد الشرح قال املرادي

  .هـ. ا". على األصح" كإن"يف ذلك " أن"و: قال يف التسهيل"
  : علم كقولهفأطلق كما أطلق هنا، وقيد ذلك يف شرحه بأن يتقدمها

  بغاة ما بقينا يف شقاق... وإال فاعلموا أنا وأنتم 
وأَذَانٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني {: كقوله تعاىل. أو معناه
ولُهسر٣: التوبة[} و.[  

  ".ههنا وما عملت فيه بتأويل اجلملة فصح أن يعطف عل حملها كاملكسورة" أن"وهذا هو الصحيح؛ ألن 
  ":١٣"مسألة 

  :يف باب احلال بعد قول الناظم
  مفهم يف حال كفردا أذهب... احلال وصف فضلة منتصب 
  :بعد الشرح قال يف التنبيه له

ما كَانَ ينبغي لَنا {: رأالزائدة رمبا دخلت على احلال ومثله بقراءة من ق" من"ذكر يف شرح التسهيل أن "
  ". وفيه نظر-مبنيا للمفعول-] ١٨: الفرفان[} أَنْ نتخذَ من دونِك من أَولياَء



  ":١٤"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب احلال
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  أو خيصص أو بني.................... ... 
  ............ .....................من بعد نفي أو مضاهيه 

أن تكون احلال مجلة مقرونة بالواو : أحدها: وزاد يف التسهيل ثالثة: "بعد أن ذكر املسوغات مفصلة قال
  .؛ ألن الواو رفعت توهم النعتية]٢٥٩: البقرة[} أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ{: حنو

  ".هذا خامت حديدا: "أن يكون الوصف به على خالف األصل حنو: والثاين
  ".هؤالء ناس وعبد اهللا منطلقني: "اشتراك املعرفة مع النكرة يف احلال حنو: والثالث
  ":١٥"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب حروف اجلر
  وقد يبينان السببا" يف"و... والظرفية استنب ببا ... 

: به عن فاعل معداها جمازا حنوباء السببية هي الداخلة على صاحل لالستغناء : قال يف شرح التسهيل"
}اتركُلِّ الثَّم نم ا بِهنجر٥٧: األعراف[} فَأَخ.[  

فإنه " قطعت بالسكني"و" كتبت بالقلم"فلو قصد إسناد اإلخراج إىل اهلاء لصح وحسن لكنه جماز، ومنه 
نة، وآثرت على والنحويون يعربون عن هذه الباء بباء االستعا". قطع السكني"و" كتب القلم: "يقال

ذلك التعبري بالسببية من أجل األفعال املنسوبة إىل اهللا تعاىل، فإن استعمال السببية فيها جتوز، واستعمال 
إِنكُم {: وباء التعليل هي اليت يصلح غالبا يف موضعها الالم كقوله تعاىل: قال. االستعانة فيها ال جيوز

 كُماذخبِات كُمفُسأَن متلَظَلَمجوا، {]٥٤: البقرة[} الْعاده ينالَّذ نهـ. ا]. ١٦٠: النساء[} فَبِظُلْمٍ م.  
  ":١٦"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب اإلضافة
  وتلك حمضة ومعنوية... وذي اإلضافة امسها لفظية 

  ".غري ومثل"بعد الشرح املطول، وذكر 
  رة خاصة ومماثلةقد يعين بغري ومثل مغاي: قال يف شرح التسهيل: "قال

)١/١٩٠(  

  



-إذا وقع بني ضدين وأجاز بعض العلماء " غري"فيحكم بتعريفهما، وأكثر ما يكون ذلك يف ، خاصة
فيه " غري"لوقوع ] ٧: الفاحتة[} غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم{:  أن يعمل على هذا قوله تعاىل-منهم السريايف

فنعت به ] ٣٧: فاطر[} عملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعملُن{: بني متضادين وليس بالزم، لقوله تعاىل
  .هـ. ا". النكرة مع وقوعه بني متضادين

  :استدراك على ابن مالك
  ...كثريا ما يتعقب الناظم يف كالمه وقد علل وبني

  ":١"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الكالم

  وفعل أمر ومضى بنيا
  : يف تنبيهات لهبعد الشرح قال املرادي

  ...مل يتعرض يف النظم ملا يبىن عليه األمر واملاضي: الثالث"
فإنه يبىن على ما جيزم به لو كان مضارعا، فإن كان صحيح اآلخر بىن على السكون، وإن : وأما األمر

مري فإنه يبىن على الفتح ما مل يتصل به ض: أما املاضي، كان معتل اآلخر أو مما يرفع بالنون حذف آخره
  .مرفوع ملتكلم أو خماطب أو مجع مؤنث غالبا فيسكن آخره

  ".إخل... فإن اتصل به واو مجع ضم آخره
  ":٢"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين
  كأذرعات فيه ذا أيضا قبل... كذا أوالت والذي امسا قد جعل 

  :قال املرادي بعد الشرح
ف والتاء إذا مسي به، فما حكم املثىن واموع على حدة إذا قد ذكر حكم اموع باألل: فإن قلت"

  مسي بأحدمها؟

)١/١٩١(  

  

  :أما املثىن ففيه لغتان: قلت
  .أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب به قبلها: األوىل

  ".إخل... يف التزام األلف، وإعرابه على النون إعراب ما ال ينصرف" عمران"أن جيعل مثل : والثانية
  ":٣ "مسألة

  :بعد قول الناظم، يف باب العلم



  وشاع يف األعالم ذو اإلضافه
ومعرى من إضافة وإسناد ومزج : وقد صرح بذلك يف التسهيل حيث قال: "قال املرادي بعد الشرح

مفرد، وما مل يعر مركب، وليس كما قال؛ ألنه يرد عليه أشياء كثرية من املركب حنو ما تركب من 
  "".قد قام"أو حرف وفعل حنو " يا زيد"ف واسم حنو أو حر" كأمنا"حرفني 
  ":٤"مسألة 

  :يف باب املوصول قال
وتوصل بفعل متصرف مطلق خالفا ملن " أن: "ومل يذكر الناظم هنا احلريف، فلنقدمه، وهو مخسة أحرف"

 وتوصل بفعل متصرف غري أمر، وقد توصل جبملة امسية خالفا لقوم، وندر": ما"منع وصلها باألمر، و
  ".إخل... مبا لستما أهل اخليانة والغدر: وصلها بليس يف قوله

  ":٥"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املوصول

  واحلذف عندهم كثري منجلي
ومل يزد " ومقتضى عبارة الناظم أن حذف املنصوب بالوصف كثري مطلقا، وليس كذلك: "قال املرادي

  .على ذلك
  ":٦"مسألة 

  :بعد قول الناظم، عريفيف باب املعرف بأداة الت
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  كالفضل واحلارث والنعمان
اعلم أن يف متثيله بالنعمان نظرا؛ ألنه مثل به يف شرح التسهيل ملا قارنت األداة : "قال املرادي يف تنبيه له

  ".نقله، وعلى هذا فاألداة فيه الزمة، وإذا كانت للمح مل تكن الزمة
  ":٧"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب املشبهات بليس
  وقد تلى الت وإن ذا العمال

ونص املصنف على أن عمل ال أكثر من عمل إن، والعكس أقرب إىل : "بعد الشرح املطول قال
  ".الصواب

  ":٨"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب إن وأخواا



  منصوا ثابتا أيضا روى... وخففت كأن أيضا فنوي 
  :بعد الشرح قال

   املصنف ختفيف إن وأن وكأن وسكت عن لعل ولكن فما حكمهما؟قد ذكر: فإن قلت"
  ...فإن خففت مل تعمل، فال ختفف، وأما لكن، أما لعل: قلت

  ".وأجاز يونس واألخفش إعماهلا خمففة قياسا، وقد حكى يونس أنه حكاه عن العرب
  ":٩"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب ال النافية للجنس
  وركب املفرد فاحتا

بل الصواب على ما ينصب به ليشمل ما ". فاحتا"حيث قال ، ويف عبارته هنا قصور: "الشرح قالبعد 
  ".وركب املفرد كالنصب، ألجاد: فعلناه، ولو قال
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  ":١٠"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب ال النافية للجنس

  ما تستحق دون االستفهام... وأعط ال مع مهزة استفهام 
  :طول قالبعد الشرح امل

  :فاعلم أن كالم املصنف مناقش من وجهني، إذا تقرر هذا"
  .أنه أطلق فشمل اليت للعرض: أحدمها

قد استثناها يف : قلت. فلم يشملها اإلطالق، بأا غري مركبة من اهلمزة وال: فلعله يقول: فإن قلت
  .الكافية والتسهيل، فدل على أا عنده مركبة

 موافقة املازين واملربد يف تسوية اليت للتمين باليت للتوبيخ واإلنكار رد أن مقتضى كالمه هنا: واآلخر
  ".االستفهام، وهو خالف ما ذهب إليه يف غري هذا الكتاب

  ":١١"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب االستثناء

  على األصح ما لغري جعال... اجعال ........................ 
  .مساواا لغري يف مجيع األحكام" ما لغري: "ظاهر قوله:  قلتفإن: "بعد الشرح املطول قال

  :بل افترقا يف أمرين، وليس كذلك
بالضم والفتح وبالتنوين خبالف " ليس غري: "أن املستثىن بغري قد حيذف إذا فهم املعىن حنو: األول



  ".سوى"
  "".غري"تقع صلة للموصول وحدها يف فصيح الكالم خبالف " سوى"أن : الثاين

  ":١٢"سألة م
  :بعد قول الناظم، يف باب اإلضافة

)١/١٩٤(  

  

  وتلك حمضة ومعنويه... وذي اإلضافة امسها لفظيه 
  :بعد الشرح املطول قال

  :أمهل املصنف هنا نوعني مما ال يتعرف باإلضافة"
  ".رب رجل وأخيه: "ما وقع موقع نكرة ال تقبل التعريف حنو: أحدمها

ال جيران " كم"و" رب"؛ ألن "ال أباك ختوفيين: "وحنو، "ك جهده وطاقتهفعل ذل"و" وكم ناقة وفصيلها"
  .املعارف، واحلال ال تكون معرفة، وال ال تعمل يف املعرفة

  ...".ما ال يقبل التعريف، لشدة إامه كغري ومثل وحسب: وثانيهما

)١/١٩٥(  

  

  :االعتراضات الواردة على الناظم
أنه يدفع عنه االعتراض ويعتذر ويعلل وبذلك يوضح مراد من أدب املرادي مع الشيخ ابن مالك 

  :وسأقتصر على ذكر بعض األمثلة على سبيل املثال. الناظم
  ":١"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب الكالم
  اسم وفعل مث حرف الكلم

قسام وأورد على الناظم أنه قسم الكلم إىل غري أقسامه؛ ألن االسم والفعل واحلرف أ: "قال بعد الشرح
  .الكلمة ال أقسام للكلم

وأقسام الكلم أمساء وأفعال وحروف؛ ألن عالمة صحة القسمة جواز إطالق اسم املقسوم على كل 
  .واحد من األقسام

أن هذا من تقسيم الكل إىل أجزائه، وإمنا يلزم صدق اسم املقسوم على كل من األقسام يف : واجلواب
  ".قصد ذلكتقسيم الكلي إىل جزئياته، والناظم مل ي



  ":٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الكالم

  ومسند لالسم متييز حصل
  .هو اخلاص باألمساء: معنوي ولفظي فاملعنوي: وأورد على الناظم أنه أطلق اإلسناد، وهو قسمان: "قال

" من"فعل ماض و" ضرب"ثالثي، و" زيد"حنو : مشترك يوجد يف االسم والفعل واحلرف: واللفظي
  .حرف جر

التحقيق أن القسمني كليهما من خواص األمساء، وال يسند إىل الفعل واحلرف إال حمكوما : قلت
  ".بامسيتهما

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين

)١/١٩٦(  

  

  كالشبه الوضعي
  .قد أخل ذا النوع اخلامس فلم يذكره: فإن قلت"

  ".فإا مشعرة بعدم احلصر" كالشبه الوضعي: "قد أشار إليه بكاف التشبيه يف قوله: قلت
  ":٤"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين
  لليا كجا أخو أبيك ذا اعتال... وشرط ذا اإلعراب أن يضفن ال 

أن ... أن تكون مفردة: ويشترط يف إعراب هذه األمساء مع الشرطني املذكورين شرطان آخران: "قال
قد علق احلكم على ما لفظ به، وقد لفظ ا : فقد أمهل هذين الشرطني قلت:  قلتفإن... تكون مكربة

  .اكتفى باملثال عن القاعدة" مفردة مكربة فاكتفى بذلك
  ":٥"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين
  سامل مجع عامر ومذنب.................. ... وشبه ذين

  :بعد الشرح قال
  : التسهيل يف شروط االسم شرطني آخرينزاد يف: فإن قلت"

  .أن يكون غري مركب تركيب إسناد أو مزج: أحدمها
  .أن يكون غري معرب حبرفني: واآلخر



  فلم ترك ذكرمها؟
  ".هذان شرطان لصحة مطلق اجلمع وال خصوصية هلما ذا اجلمع املذكور: قلت

  ":٦"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب النكرة واملعرفة

)١/١٩٧(  

  

  أو واقع موقع ما قد ذكرا... نكرة قابل أل مؤثرا 
  :بعد الشرح قال املرادي

حصر النكرة يف القسمني غري صحيح؛ لوجود ثالث ال يقبل أل وال يقع موقع شيء يقبلها : فإن قلت"
االستفهاميتني، " ما"و" من"يف الشرط واالستفهام خالفا البن كيسان يف " ما"و" من"وهو نكرة، وذلك 

  .ما عنده معرفتانفإ
وال يشترط أن ، املذكورتان واقعتان موقع شيء يقبل أل" من"و" ما"احلصر يف القسمني صحيح و: قلت

مل يوضعا يف األصل لذلك، " ما"و" من"يكون مساويا هلما يف تضمن معىن الشرط واالستفهام؛ ألن 
  ".وتضمن معىن الشرط واالستفهام طارئ على معنامها األصلي فليتأمل

  ":٧"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الضمري

  كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر... ومن ضمري الرفع ما يستتر 
: فلم يذكر املصنف اسم فعل األمر واسم املضارع واملصدر الواقع بدال من فعله يف األمر، قال املرادي

  ...".وإمنا ليقاس على متثيلهمل يدع احلصر، : قد أخل الناظم ذه الثالثة األواخر، قلت: فإن قلت"
  ":٨"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب املوصول
  مجع الذي األيل الذين مطلقا

  :بعد الشرح قال املرادي
وغىن عنه الذي يف غري ختصيص كثريا، وفيه للضرورة قليال، وأنشد البيت على : وفصل املصنف فقال"

  .أنه ضرورة
تسقط النون لإلضافة : ، فإنه ذكر حلذف النون أسبابا فقالهو خمالف ملا ذكره أول التسهيل: وقيل

  .وللضرورة ولتقصري الصلة

)١/١٩٨(  



  

املفرد اللفظ قد يعرب به عن مجع إال " الذي"أن : معناه" ويغين الذي: "هو غري خمالف له، فإن قوله: قلت
  .أنه مجع حذفت نونه

  ".من"أن يعرب به عن مجع محال على أال ترى قوله يف الشرح، وإذا مل يقصد بالذي ختصيص جاز 
  ".فمحتمل ألن يكون مفردا عرب به عن اجلمع وأن يكون مجعا حذفت نونه" وأن الذي حانت"وأما 

  ":٩"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املوصول

  كمر بالذي مررت فهو بر... كذا الذي جر مبا املوصول جر 
  .فذكر شروطا حلذف العائد ارور باحلرف

أما أخذ : ال يؤخذ من كالمه إال شرط واحد، وهو اتفاق احلرفني، قلت: فإن قلت: " املراديقال
الشرط الثاين من كالمه فظاهر، فإنه شرط أن جير العائد بالذي جر املوصول، ومىت اختلف احلرفان معىن 

  .كان اجلر للعائد حينئذ غري اجلار للموصول، فإن باء السببية مثال غري باء التعدية
  ".وأما أخذ الشرط الثالث فمن متثيله

  ":١٠"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب نائب الفاعل

  كاألول اجعله بال منازعه... والثاين التايل تا املطاوعه 
  :بعد الشرح قال املرادي

  .فتقييد املصنف التاء باملطاوعة ليس جبيد: فإن قلت"
  ".من األفعال شبيهة بتاء املطاوعة فاكتفى بذكرهاهو كذلك، والعذر له أن التاء فيما ذكرناه : قلت

  ":١١"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب حروف اجلر

)١/١٩٩(  

  

  .............................نزر... وما رووا من حنو ربه فىت 
  :بعد الشرح قال املرادي

  ؟نزر: إمنا أورد النحويون ذلك على أنه فصيح مقيس عليه فكيف قال: فإن قلت"
  :ويؤيده قوله يف الكافية، لعله أراد أنه قليل بالنسبة إىل الظاهر: قلت

  عليه إن شئت وحد عن ملتبس... وربه عطبا استندر وقس 



  ":١٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب حروف اجلر

  ...................أو أوليا الفعل... ومذ ومنذ امسان حيث رفعا 
  :بعد الشرح قال املرادي

هو كذلك، : قلت. ، ألجاد، لتندرج اجلملة االمسية"مذ دعا: "حنو. أوليا اجلملة: لو قال: قلتفإن "
  ".والعذر له يف االقتصار على الفعل أنه الكثري

)١/٢٠٠(  

  

  :نقله عن شيخه أيب حيان
  .بال تعقيب، وقد اعتد املرادي بشيخه ونقل عنه يف شرحه بعض اآلراء مبينا رأيه يف مسائل

  .لةومن األمث
  ":١"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب النائب عن الفاعل
  يف اللفظ مفعول به وقد يرد... وال ينوب بعض هذي إن وجد 

  :قال املرادي
  .وإذا فقد املفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه األشياء"

ظرف : بو حيانارور أوىل، وقال الشيخ أ: املصدر أوىل، وقيل: وال أولية لشيء منها، وقيل: قيل
  ".املكان أوىل

  ":٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب االستثناء

  وبعدا وبيكون بعد ال... واستثن ناصبا بليس وخال 
  :بعد الشرح قال املرادي

، هو احملذوف حذف االسم لقوة داللة الكالم عليه: قال ابن مالك وصاحب البسيط: ويف االرتشاف"
  .هـ. ا". كوفيون والبصريون من أن الفاعل مضمر ال حمذوفوهذا خمالف ملا اتفق عليه ال

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب احلال

  بكثرة كبغتة زيد طلع... ومصدر منكر حاال يقع 



  :بعد الشرح قال
  :واستثىن يف التسهيل ثالثة أنواع ال يقتصر فيها على السماع"

)١/٢٠١(  

  

  .وحيتمل عندي أن يكون متييزا:  االرتشافويف... أنت الرجل علما: قوهلم: األول
  ".واألظهر أن يكون متييزا: قال يف االرتشاف" زيد زهري شعرا: "حنو: الثاين

  ":٤"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب التمييز

  والفاعل املعىن كطب نفسا تفد... واجرر مبن إن شئت غري ذي العدد 
  :بعد الشرح املطول قال

قال .  أنه عطف على موضعهما نصبا-يعين الزيادة-يدل على صحة ذلك و: قال يف االرتشاف"
  :احلطيئة

  يا حسنه من قوام ما ومنتقبا... طافت أمامة بالركبان آونة 
  ":٥"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب حروف اجلر
  نكرة كما لباغ من مفر... وزيد يف نفي وشبهه فجر 

  :بعد الشرح قال املرادي
  ".ويف إحلاق اهلمزة ا نظر، وصرح مبنعه بعد كيف وحنوها: فقال يف االرتشا"

  ":٦"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب حروف اجلر

  والفا وبعد الواو شاع ذا العمل... وحذفت رب فجرت بعد بل 
  :بعد الشرح املطول قال

  ".أن اخلفض هو بالفاء وبل، لنيابتهما مناب رب: وزعم بعض النحويني: ويف االرتشاف"

)١/٢٠٢(  

  

  ":٧"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب اإلضافة



  مل يصلح إال ذاك والالم خذا... وانو من أو يف إذا ........... 
  :بعد الشرح املطول قال

والذي أذهب إليه أن اإلضافة تفيد االختصاص، وأا ليست على تقدير حرف مما : ويف االرتشاف"
  ".ذكروه وال على نيته

  ":٨"مسألة 
  :بعد قول الناظم،  باب اإلضافةيف

  وشذ إيالء يدي للىب
لبيه، : لىب زيد وسعدى عمرو، وإىل ضمري الغائب: ويضاف إىل الظاهر تقول: ويف االرتشاف: "قال

  ".ودعوى الشذوذ فيهما باطلة
  ":٩"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف املضاف إىل ياء املتكلم
  ا ياء حسنهذيل انقال... ويف املقصور عن ....... 

حيتاج يف : قال يف االرتشاف: فهل جيوز قلب ألف املثىن يف لغة من التزمها مطلقا؟ قلت: فإن قلت: "قال
  ".جوازه إىل مساع

)١/٢٠٣(  

  

  :نقله عن سيبويه
  .وقد اعتمد املرادي على سيبويه إما باإلشارة إىل مذهبه أو بالنقل نصا وسأذكر بعض األمثلة من نصه

  ":١"مسألة 
  :بعد قول الناظم، باب الضمرييف 

  نون وقاية وليسي قد نظم... وقبل يا النفس مع الفعل التزم 
  :بعد الشرح قال

  ".والوجه ليسين، وهو الفصيح كقول بعض العرب عليه، رجال ليسين، حكاه سيبويه"
  ":٢"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب العلم
  ظا وهو عمكعلم األشخاص لف... ووضعوا لبعض األجناس علم 

  :بعد الشرح املطول قال املرادي
هذا باب من املعرفة يكون فيه االسم : ويف كالم سيبويه إمياء إىل هذا الفرق، فإنه قال يف باب ترمجته"



  .ما نصه. اخلاص شائعا يف األمة ليس واحد منها بأوىل من اآلخر
ت بامسه أو عرفت أشباهه، وال تريد هذا الذي مسع: أي. هذا أبو احلارث إمنا يريد هذا األسد: إذا قلت

. ا". أن تشري إىل شيء قد عرفته مبعرفته كزيد، ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا االسم
  .هـ

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب ظن

  والتزم التعليق قبل نفي ما
  :بعد الشرح قال

)١/٢٠٤(  

  

قد علمت أزيد ثَم أم عمرو، وأردت أن خترب أنك قد علمت : كما أنك إذا قلت: قال سيبويه ما نصه"
هـ. ا". أيهما ثَم.  
  ":٤"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب الفاعل
  ضمريي ذي ااز يف شعر وقع... واحلذف قد يأيت بال فصل ومع 

  ".أما احلذف مع احلقيقي فذكره سيبويه وحكى قال فالنة: "قال
  ":٥"مسألة 

  :بعد قول الناظم، عيف باب التناز
  وقد بغى واعتديا عبدا كا

  :بعد الشرح املطول قال
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من جواز اإلضمار قبل الذكر يف هذا الباب لسماعه، حكى سيبويه، "

  ".ضربوين وضربت قومك
  ":٦"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب االستثناء
   نصبه اختر إن ورديأيت ولكن... وغري نصب سابق يف النفي قد 

  :حدثين يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: قال سيبويه: "قال
  .هـ. ا". فيجعلون ناصرا بدال. ما يل إال أبوك ناصر

  ":٧"مسألة 



  :بعد قول الناظم، يف باب االستثناء
  على األصح ما لغري جعال... اجعال ......................... 

  :بعد الشرح قال
أتاين : أتاين القوم سواك، زعم اخلليل أن هذا كقولك: قال سيبويه بعد أن مثل بقوله: فراءونقل عن ال"

  .هـ. ا". القوم مكانك إال أن يف سواك معىن االستثناء

)١/٢٠٥(  

  

  ":٨"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب االستثناء

  وكخال حاشا وال تصحب ما
". ا حاشا زيدا مل يكن كالم وقد أجازه بعضهم على قلةأتوين م: لو قلت: قال سيبويه: "بعد الشرح قال

  .هـ. ا

)١/٢٠٦(  

  

  :مدى اعتماده على ابن الناظم يف شرحه لأللفية
قد نرى املرادي يعتد برأي ابن الناظم ويناقشه إذا قبل الكالم املناقشة معلال يف بعض األحيان، أو 

  .معارضا
  :ومن األمثلة

  ":١"مسألة 
  :ول الناظمبعد ق، يف باب الكالم

  باجلر والتنوين والندا وأل
  :بعد الشرح قال املرادي

إمنا ينحصر االسم باإلسناد إليه، فإنه أجيب مبا ذكره الشارح من أنه أراد اإلسناد إليه فحذف صلته "
  ".اعتمادا على التوفيق وفيه نظر؛ ألن االعتماد على التوفيق ال حيسن يف مقام التعريف

  ":٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، مرييف باب الض

  وكل مضمر له البنا جيب



  .بعد أن شرح وذكر أن لبنائه يف التسهيل أربعة أسباب
  .االستغناء باختالف صيغه الختالف املعاين: ورابعها: "قال

، ولعل هذا هو املعترب عند الشيخ يف بناء املضمرات، ولذا عقبه بتقسيمها حبسب اإلعراب: قال الشارح
  ".ظهار علة البناءكأنه قصد بذلك إ

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املعرف بأداة التعريف

  كالفضل واحلارث والنعمان

)١/٢٠٧(  

  

وقد يكون يف املنقول من مصدر أو اسم عني؛ ألن املصادر : وقول الشارح: "بعد الشرح قال املرادي
  ". وهذا يقتضي أن اللمح للوصفوأمساء األعيان قد جتري جمرى الصفات يف الوصف ا على التأويل

  ":٤"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب إن وأخواا

  تلفيه غالبا بإن ذي موصال... والفعل إن مل يك ناسخا فال 
  :بعد الشرح قال املرادي

  :وقوله} وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا{: وأما حنو: قال الشارح"
  .فقليل" إن قتلت ملسلما"

  ". يزينك لنفسك وإن يشينك هليهإن"وأقل منه 
  ":٥"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب التنازع
  مبضمر لغري رفع أوهال... وال جتيء مع أول قد أمهال 

  وأخرنه إن يكن هو اخلرب... بل حذفه الزم إن يكن غري خرب 
  :بعد الشرح قال املرادي

  .هـ. ا". ال جيوز عند اجلميع: أما تقدميه فقال الشارح"
  .قد يوهم أن ضمري املتنازع فيه إذا كان مفعوال أوال يف باب ظن جيب حذفه" غري خرب: "ولهوق

لو قال : وليس كذلك، بل ال فرق بني املفعولني يف امتناع احلذف، ولزم التأخري، ولذلك قال الشارح
  :بدله



  وإن يكن ذاك فأخره تصب... واحذفه إن مل يك مفعول حسب 
  ".لسلم

)١/٢٠٨(  

  

  ":٦"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املفعول فيه

  يف باطراد كهنا امكث أزمنا... الظرف وقت أو مكان ضمنا 
وإذا كان كذلك فال حاجة إىل االحتراز عنه بقيد االطراد؛ ألنه خيرج : قال الشارح: "بعد الشرح قال

  .هـ. ا"". مضمن معىن يف: "بقولنا
  ":٧"مسألة 

  :مبعد قول الناظ، يف باب احلال
  مفهم يف حال كفردا اذهب... احلال وصف فضلة منتصب 

  :بعد الشرح قال
إن هذا التعريف ليس مبانع؛ ألنه يشمل النعت وهو غري مسلم، خلروجه بقيد لزوم : وقال الشارح"

  ".النصب
  ":٨"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب احلال
  را يف هجرحنو سعيد مستق... وندر ............................... 

  :بعد الشرح قال
وما جاء منه مسموعا حفظ وال : ندر، ظاهره أنه مما ال يقاس عليه، وصرح الشرح بذلك فقال: وقوله"

  ".يقاس عليه
  ":٩"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب احلال
  حوت ضمريا ومن الواو خلت... وذات بدء مبضارع ثبت 

  :بعد الشرح قال املرادي
   خلوه من الواو مع اإلثبات شرط آخر، وهو أن يعرىويشترط يف: تنبيه"

)١/٢٠٩(  

  



وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّه {: لزمته الواو حنو: قال الشارح. من قد، ذكره يف التسهيل فإن قرن ا
كُمإِلَي{."  

  ":١٠"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب احلال

   مبضمر أو مابواو أو... وجعله احلال سوى ما قدما 
  :بعد الشرح قال

  ".وقد جتيء بالضمري والواو، ظاهره عدم التأويل: وقول الشارح"
  ":١١"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب التمييز
  والفاعل املعىن كطب نفسا تفد... واجرر مبن إن شئت غري ذي العدد 

  :بعد الشرح قال
  :هه لقوهلمال جيوز جره مبن إال يف تعجب أو شب: قال الشارح"

  :هللا دره من فارس، وقال الشاعر
  فنعم املرء من رجل امي

  .هـ. ا". 
ويلزم الشارح جواز اجلر مبن يف حنو زيد أحسن به وجها؛ ألنه تعجب، وقد نص غري : "مث شرح وقال

  ".املصنف على منعه

)١/٢١٠(  

  

  :الفصل الثاين
  :اعتماد املرادي على السماع

  :ومن األمثلة ما يلي
  ":١"ة مسأل

  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين
  وقصرها ما نقصهن أشهر

ورد بسماع قصرها . وذهب الفراء إىل أن وزن أب وأخ وحم فعل باإلسكان: "قال بعد الشرح
  ".وجبمعها على أفعال

  ":٢"مسألة 



  :بعد قول الناظم، يف باب الضمري
  غريي اختار االنفصاال

ون ومنهم سيبويه ووجهه أن الضمري يف البابني خرب يف األصل وحق اخلرب وهم األكثر: "بعد الشرح قال
  ".االنفصال، وكالمها مسموع

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب العلم

  كذا فجار علم للفجره... ومثله برة للمربه 
ء يف ملا كان لعلم اجلنس خصوص من وجه وشياع من وجه جا: "بعد الشرح قال املرادي يف تنبيه له

إعطاؤه حكم املعارف وإعطاؤه حكم النكرات، وطريق ذلك السماع، ومن : بعضه عن العرب وجهان
  ".املسموع فيه الوجهان غدوة وبكرة وعشية

  ":٤"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املبتدأ واخلرب

  واألصل يف األخبار أن تؤخرا

)١/٢١٣(  

  

  ".وهم حمجوجون بالسماع.  يف داره زيدومنع الكوفيون تقدمي اخلرب إال يف حنو: "قال
  ":٥"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب املشبهات بليس
  وقد تلى الت وإن ذا العمال

  :قال" ليس"عمل " أن"بعد أن ذكر اخلالف يف إعمال 
  :والصحيح اإلعمال، وقد مسع يف النظم والنثر فمن النثر قوهلم"
  ...". أحد إال بالعافيةإن ذلك نافعك وال ضارك، وإن أحد خريا من"

  :والنظم قوله
  ..."إال على أضعف اانني... إن هو مستوليا على أحد 

  ":٦"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الفاعل

  مذكر كالتاء مع إحدى اللنب... والتاء مع مجع سوى السامل من 
  :بعد الشرح املطول قال



عه إذا مل يسمع، ولذلك استثناه خالفا للكوفيني فأجازوا وأما مجع املذكر السامل فال جيوز إحلاق التاء م"
  ".الوجهني يف اجلموع الثالثة

  ":٧"مسألة 
  :يف باب االستثناء بعد قول الناظم

  وقيل حاش وحشا فاحفظهما
  :وقد مسع االستثناء حبشى يف قوله: "قال

  حبورا ال تكدرها الدالء... حشا رهط النيب فإن منهم 
  ".ومل يسمع حباش

)١/٢١٤(  

  

  :بعد قول الناظم، يف اإلضافة
  وتلك حمضة ومعنويه... وذي اإلضافة امسها لفظيه 

  :بعد الشرح قال يف تنبيهات له
ذهب ابن برهان وابن الطراوة إىل أن إضافة املصدر إىل مرفوعه أو منصوبه غري حمضة، : األول"

  :والصحيح أا حمضة، لورود السماع بنعته باملعرفة كقوله
  عاذرا فيك من عهدت عذوال...  بك الشديد أراين إن وجدي

  ":٩"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب اإلضافة

  ومن بين فلم يفندا
  :بعد الشرح قال

  :وقد ورد السماع بالبناء قبل اجلملة االمسية يف قوله"
  على حني الكرام قليل

  ".فإنه روي بالفتح
  :ومن األمثلة على القياس

  .وقل ميوله إىل القياس
  :ومن األمثلة

  ":١"مسألة 
  :يف باب املشبهات بليس



  :قال
  ".ما النافية حرف مهمل عند بين متيم، وهو القياس، لعدم اختصاصه"

  ":٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املفعول فيه

)١/٢١٥(  

  

  وذاك يف ظرف الزمان يكثر... وقد ينوب عن مكان مصدر 
  :بعد الشرح قال

وقت خفوق النجم، ووقت طلوع : أي" كان ذلك خفوق النجم وطلوع الثريا: "وكثري يف الزمان حنو"
  ".الثريا، وكثرته تقتضي القياس عليه

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املفعول معه

  يف حنو سريي والطريق مسرعه... ينصب تايل الواو مفعوال معه 
  :قال

  "".حنو: "وهذا الباب مقيس على األصح وقد فهم ذلك من قوله"
  :ميوله للبصريني

الحظت أن املرادي مييل إىل املذهب البصري وكثريا ما يرجحه ويصححه، ويعلل لذلك، ولكثرته رأيت 
  .أن أذكر بعض األمثلة

  ":١"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين

  كلتا كذاك اثنان واثنتان
  :يف الثاين منها-قال يف تنبيهات له 

وذهب الكوفيون إىل أما من .  أن كال وكلتا مفردا اللفظ مثنيا املعىن هو مذهب البصرينيما تقدم من"
  .قبيل املثىن لفظا ومعىن

  ".ويرده أمور منها اإلخبار عنهما يف الكالم الفصيح كما تقدم
  ":٢"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب إن وأخواا
   منيال الم بعده بوجهني... بعد إذا فجاءة أو قسم 



)١/٢١٦(  

  

  :بعد الشرح املطول قال
قد حكي عن الكوفيني تفضيله على الكسر يف هذا املثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه، "... 

  ".ومذهب البصريني أن الكسر الزم، وهو صحيح
  ":٣"مسألة 

  :يف باب التنازع بعد قول الناظم
  سرهواختار عكسا غريهم ذا أ... والثان أوىل عند أهل البصره 

... إعمال الثاين أرجح لقربه، وقال الكوفيون إعمال األول أرجح لسبقه: فقال البصريون: قال
  .والصحيح مذهب البصريني

  .نقل ذلك سيبويه عن العرب. ألن إعمال الثاين هو األكثر وإعمال األول قليل
  ":٤"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب املفعول املطلق
  وكونه أصال هلذين انتخب

  :بعد أن ذكر اخلالف بني البصريني والكوفيني يف األصالة قال
والصحيح مذهب البصريني؛ ألن الفرع ال بد فيه من معىن األصل وزيادة والفعل يدل على احلدث "

  ".والزمان
  :من األمثلة اليت رجح فيها املذهب الكويف

  .ورجح املرادي املذهب الكويف وصححه وهذا قليل
  :من ذلك

  ":١"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املوصول

  والنون إن تشدد فال مالمه

)١/٢١٧(  

  

  :بعد الشرح قال املرادي
ربنا أرنا اللَّذين : "وأما مع الياء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون، وهو الصحيح، لقراءة ابن كثري"

  ".بالتشديد" أضالنا



  ":٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املوصول

  وصدر وصلها ضمري احنذف...  وأعربت ما مل تضف أي كما
  .} ثُم لَننزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد{: يف قوله تعاىل

لنرتعن من كل : إىل أن أيهم علق عنه شيعة مبا فيه من معىن الفعل كأنه قيل: وذهب الكوفيون: قال
  ...متشيع يف أيهم أشد

ومل تنب إال لقطعها عن اإلضافة، وهم مبتدأ وأشد خربه، وليس بشيء ألا ال غلطوا، : وقال ابن الطراوة
  ".أتت يف رسم املصحف موصولة بالضمري ولو كان مبتدأ لفصل" أيا"تبىن إال إذا أضيفت وألن 

  :خمالفته آلراء النحاة
  .والحظت أن املرادي يف شرحه كثريا ما كان خيالف النحاة يف آرائهم ويعلل للمخالفة

  ":١"سألة م
  :بعد قول الناظم، يف باب الكالم

  يلي مل كيشم......... 
  :قال املرادي

بل ، قال ابن درستويه وهو خطأ وليس كما قال. والعامة يفتحون عني املاضي ويضمون عني املضارع"
  ".هو لغة حكاها الفراء وابن األعرايب ويعقوب وغريهم

  ":٢"مسألة 
  :الناظمبعد قول ، يف باب املعرب واملبين

)١/٢١٨(  

  

  وقصرها من نقصهن أشهر
ياء من " حم"وذهب بعضهم إىل أن الم : "مث قال املرادي، يف تنبيهات له ذكر اخلالف بني النحويني

  ".احلماية، ألن أمحاء املرأة حيموا وهو مردود بقوله يف التثنية محوان، ويف إحدى لغاته محو
  ":٣"مسألة 

  :قول الناظمبعد ، يف باب املعرب واملبين
  كلتا كذاك اثنان واثنتان

  :قال بعد الشرح
  :قد نطق هلا مبفرد يف قول الراجز" كلتا"وزعم البغداديون أن "



  يف كلت رجليها سالمى واحده
وذهب اجلرمي إىل أن : "مث قال بعد ذلك، "فحذف األلف للضرورة" يف كلتا"وليس بصحيح، بل أراد 

  ".و ضعيف؛ ألن تاء التأنيث ال تقع حشوا وال بعد ساكن غري األلفزائدة للتأنيث، وه" كلتا"التاء يف 
  ":٤"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب الضمري
  ويف قدين وقطين احلذف أيضا قد يفي

  .ال جيوز إال يف الضرورة" قط"و" قد"ذهب بعضهم إىل أن حذف النون من : األول: "قال يف تنبيهات له
  ".والصحيح جوازه يف االختيار

  ":٥"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املوصول

  ومن وما وأل تساوي ما ذكر
  :أن تكون نكرة غري موصوفة كقول الشاعر" من"وزاد أبو علي يف أقسام : "بعد الشرح قال

  ونعم من هو يف سر وإعالن
  ".أا ال تكون نكرة غري موصوفة: والصحيح

)١/٢١٩(  

  

  ":٦"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املشبهات بليس

  وبعد ال ونفي كان قد جير... وبعد ما ليس جر البا اخلرب 
وال خالف يف زيادة الباء بعد ما احلجازية، ومنع الفارسي والزخمشري زيادا بعد ما : "بعد الشرح قال

  ".والصحيح اجلواز، لوجود ذلك يف أشعار بين متيم. التميمية
  ":٧"مسألة 

  :قول الناظمبعد ، يف باب إن وأخواا
  كأن عكس ما لكان من عمل... إلن أن ليت لكن لعل 

: بال خالف وليس بصحيح، بل قيل: قبل". أن"وهي مركبة من كاف التشبيه و" "كأن"قال يف 
  ".ببساطتها

  ":٨"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب ظن وأخواا



  سقوط مفعولني أو مفعول... وال جتز هنا بال دليل 
  ".ومنع ابن ملكون شيخ الشلوبني حذف أحدمها اختصارا وليس بصحيح: "بعد الشرح قال

  ":٩"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب اإلضافة

  ومع مع فيها قليل
وليس ، أن اإلمجاع منعقد على حرفيتها إذا كانت ساكنة: وزعم أبو جعفر النحاس: "بعد الشرح قال

يعين أن اإلسكان قليل يف " فيها: "وهذا مفهوم من قولهبصحيح، بل الصحيح أا باقية على امسيتها، 
  ".موضع االمسية، ولو كانت املسكنة حرفا مل يكن اإلسكان لغة يف االمسية

)١/٢٢٠(  

  

  الفصل الثالث
...  

  :شواهده
إن قارئ هذا الكتاب يقف على شواهد مستفيضة من القرآن الكرمي وأمثال العرب وأقواهلم واحلديث 

  .شعريةالشريف وشواهد 
  : الشواهد القرآنية-أ

  .أما القرآن الكرمي فقد كثر االستشهاد به يف الكتاب وهو يف ذلك موافق للنحاة القدامى واملتأخرين
  .وسأقتصر على ذكر القراءات الصحيحة والشاذة اليت استشهد ا

  : ففي باب املعرب واملبين استشهد بالقراءات اآلتية-
  ".انإن هذان لساحر: " قرأ نافع-١
  .على النصب يف الياء" من أوسط ما تطعمون أهليكم: " قراءة بعضهم-٢
  .جزم الياء-إنه من يتق ويصرب : " قراءة قنبل-٣
  .نصب الواو-" إال أن يعفون أو يعفو الذي: " قراءة بعضهم-٤
  : يف باب الضمري-
  ".قد بلغت من لَدين عذرا: " قرأ نافع-
  : يف باب املوصول-
  .بتشديد النون-" ربنا أرنا اللذين أضالنا: " قرأ ابن كثري-١
  .بتشديد النون-فذانك برهانان : " قراءة ابن كثري وأيب عمرو-٢



  .بتخفيف الالم-" صراط لَذين: "مسعت أعرابيا يقرأ:  قال أبو عمرو-٣
  ".ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو: " وقد قرئ بالوجهني قوله تعاىل-٤

  .يف قراءته موصولة ويف قراءم ملغاة" ذا"العفو، والباقون بنصبه، فتكون وقرأ أبو عمرو برفع 
  .بالنصب على لغة بعض العرب-" أيهم أشد: " وقرئ شاذا-٥

)١/٢٢٣(  

  

  .برفع أحسن-" متاما على الذي أحسن: " قرأ حيىي بن يعمر-٦
  .برفع بعوضة-" مثال ما بعوضة: " قرأ مالك بن دينار وابن السماك-٧
  : باب املشبهات بليس يف-
  .نصب عباد-" إن الذين تدعون من دون اهللا عبادا أمثالَكم: " قرأ سعيد بن جبري-١
  .برفع احلني" والت حني مناص: " قراءة من قرأ-٢
  : يف باب الفاعل-
  .بالتاء-" فأصبحوا ال ترى إال مساكنهم: " قرأ مالك بن دينار وأبو رجاء اجلحدري-١
  : الفاعل يف باب النائب عن-
  .بكسر الراء-" هذه بضاعتنا رِدت إلينا: " قرأ علقمة-١
  .بالبناء للمجهول-" ليجزى قوما مبا كانوا يكسبون" قرأ أبو جعفر -٢
  : يف باب االستثناء-
  .باإلضافة-" حاش اهللا" قرأ ابن مسعود -١
  .بالتنوين-" حاشا هللا" قرأ أبو السمال -٢
  : يف باب احلال-
  .بنصب مطويات-" والسموات مطويات بيمينه: " قرأ احلسن-١
  .بتخفيف النون-" فاستقيما وال تتبعان: " قرأ ابن ذكوان-٢
  : يف باب اإلضافة-
  ".ألعدوا له عدة: " قراءة بعضهم-١
  .بالتنوين-" من قبلٌ ومن بعد: " قراءة من قرأ-٢
  .باخلفض-" واهللا يريد اآلخرة" قرأ ابن اجلماز -٣

)١/٢٢٤(  

  



  .برفع خوف من غري تنوين-" فال خوف عليهم: "رأ ابن حميصن ق-٤
  .بنصب أوالد وجر شركاء-" قتل أوالدهم شركائهم: " قرأ ابن عامر-٥
  . بنصب الوعد وخفض الرسل-"فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله: " قراءة بعض السلف-٦
  : يف باب املضاف إىل ياء املتكلم-
  ".يا بشرى: " قرأ احلسن-
  :األحاديث النبوية اليت استشهد ا -ب
  : يف باب الكالم-
  " .فإما أدركَن واحد منكم الدجال: " قال عليه الصالة والسالم-١
  : يف باب املعرب واملبين-
  " .من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه ن أبيه وال تكنوا: " قال صلى اهللا عليه وسلم-١
  " .الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسكخللوف فم : " قال صلى اهللا عليه وسلم-٢
  " .اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنني يوسف: " قال صلى اهللا عليه وسلم-٣
  : يف باب الضمري-
  " .إن اهللا ملَّككم إياهم ولو شاء مللكهم إياكم: " قال عليه الصالة والسالم-١
  " .قط قط بعزتك: " قال عليه الصالة والسالم-٢

بنون الوقاية، وقط قط بالتنوين " قطين قطين" وبكسرها مع ياء ودوا، ويروى يروى بسكون الطاء
  .وبالنون أشهر

  " .غري الدجال أخوفين عليكم: " قال عليه الصالة والسالم-٣
  : يف باب االبتداء-
  " .ال حول وال قوة إال باهللا كرت من كنوز اجلنة: " قال عليه الصالة والسالم-١

)١/٢٢٥(  

  

  " .لوال قومك حديثو عهد جباهلية ألقمت البيت: "ه الصالة والسالم قال علي-٢
  : يف باب الفاعل-
  " .يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار: " قال عليه الصالة والسالم-
  : يف باب االستثناء-
  " .أسامة أحب الناس إيلّ ما حاشا فاطمة: " قال عليه الصالة والسالم-
  :اجلر يف باب احلروف -



  " .ال يسرين ا محر النعم: " قال عليه الصالة والسالم-
  : يف باب اإلضافة-
غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات أو : " عن أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه-١

  .بفتح دون تنوين-" مثاين
  " .هل أنتم تاركو يل صاحيب: " قال عليه الصالة والسالم-٢
  ".أو خمرجي هم: "ه الصالة والسالم قال علي-٣

  : أمثال العرب وأقواهلم-جـ
  : يف باب املعرب واملبين-
  ".مكره أخاك ال بطل: " ومن قصر األخ قوهلم-١
  ".كالمها ومترا: " يف إعراب كال وكلتا إعراب املقصور قول بعضهم-٢
  : يف باب الضمري-
  ".هذا فزدى أنه: "ول حامتواإلتيان اء السكت يف ق" أنا" يف حذف األلف من -١
   إذا كان املقدم من الضمريين غري األخص وكان خمالفا يف الرتبة مل-٢

)١/٢٢٦(  

  

  ".أرامهين الباطل شيطانا: "جير اتصال ما بعده إال فيما ندر كقول عثمان رضي اهللا عنه
هم أحسن أ: "مثال ذلك ما رواه الكسائي يف قول بعض العرب.  الضمريان قد يتصالن غائبني-٣

  ".الناس وجوها وأنضرمهوها
  ".عليه رجال ليسين: " يف إحلاق نون الوقاية بالفعل قبل ياء املتكلم كقول بعض العرب-٤
  : يف باب املشبهات بليس-
  ".إن ذلك نافعك وال ضارك وإن أحد خريا من أحد إال بالعافية: "قوهلم" ليس"عمل " إن" من إعمال -
  : يف باب إن وأخواا-
  ".إن يزينك لنفسك وإن يشينك هليه: "قوهلم.  املخففة وليها فعل غري ناسخ إن-
  : يف باب ظن وأخواا-
  ".من يسمع خيل: " جواز حذف مفعويل الفعل اقتصارا إن وجدت فائدة كقوهلم-
  : يف باب أعلم وأرى-
  ".الربكة أعلمنا اهللا مع أكابركم: " قول بعض من يوثق بعربيته-
  : يف باب اإلضافة-



اجتمعت : " أال يكون املضاف بعضا وال وصفا ولكنه شبيه بالبعض يف صالحيته للسقوط كقوهلم-١
  ".أهل اليمامة

 أن شرط جر املضاف إليه بعد حذف املضاف أن يكون احملذوف معطوفا على مثله لفظا ومعىن -٢
  ".ما كل سوداء مترة وال بيضاء شحمة: "كقوهلم" بال"بعاطف متصل أو منفصل 

)١/٢٢٧(  

  

ترك يوما نفسك وهواها سعي : " يف الفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف قول من يوثق بعربيته-٣
  ".هلا يف رداها

  : الشواهد الشعرية-د
وأما الشعر فقد دعم املرادي املعروف بابن أم قاسم القواعد بالشواهد الشعرية وأكثره للجاهليني 

  .ا عرف قائلها وما مل يعرفواملخضرمني واإلسالميني سواء منها م
  .وقل التمثيل بشعر احملدثني الذين ال يعتد النحاة م يف قواعدهم

  :ومن األمثلة
  . الشعراء اجلاهليون وهم قبل اإلسالم كامرئ القيس واألعشى ويسمون بالطبقة األوىل-١

  :قال امرؤ القيس، ففي باب التنازع
  أطلب قليل من املالكفاين ومل ... فلو أن ما أسعى ألدىن معيشة 

  :قال األعشى، ويف باب الفاعل
  فإن احلوادث أودى ا... فإما تريين ويل ملة 

  . الشعراء املخضرمون وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم كلبيد وحسان ويسمون بالطبقة الثانية-٢
  :قال لبيد بن ربيعة، ففي باب احلال

  لى نغص الدخالومل يشفق ع... فأرسلها العراك ومل يذدها 
  :قال حسان بن ثابت، ويف باب املوصول

  حب النيب حممد إيانا... وكفى بنا شرفا على من غرينا 
 الشعراء املتقدمون ويقال هلم اإلسالميون وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم كجرير والفرزدق -٣

  .ويسمون بالطبقة الثالثة
  :قال جرير، ففي باب املعرب واملبين

)١/٢٢٨(  

  



  وأنكرنا زعانف آخرين... عرفنا جعفرا وبين أبيه 
  :قال الفرزدق، ويف باب املوصول

  قتال امللوك وفككا األغالال... أبين كليب إن عمي اللذا 
  . الشعراء املولدون ويقال هلم احملدثون كأيب نواس وأيب العالء ويسمون بالطبقة الرابعة-٤

  :قال أبو نواس، ففي باب االبتداء
  ينقضي باهلم واحلزن... وف على زمن غري مأس

  :قال أبو العالء املعري، ويف باب اخلرب
  فلوال الغمد ميسكه لساال... يذيب الرعب منه كل عضب 

  :اعتماده على القرآن الكرمي
  .الحظت أن املرادي قد اعتمد يف الترجيح على كتاب اهللا العزيز

  :ومن الشواهد على ذلك
  ":١"مسألة 

  :عد قول الناظمب، يف باب الضمري
  ............................أشبهه... وصل أو افصل هاء سلنيه وما 

  :قال املرادي
  ".إذ يريكهم اهللا: "واالتصال أرجح ولذا بدأ به ومل يأت يف القرآن إال متصال كقوله"

  ":٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الضمري

  ...ومع لعل اعكس

)١/٢٢٩(  

  

  :قال املرادي
  .هـ. ا". أن احلذف معها كثري، ومل يأت يف القرآن إال كذلك: ينيع"

  .} لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب، أَسباب السماوات فَأَطَّلع{: كقوله تعاىل
  .} لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمرا{: وقوله تعاىل

  ":٣"مسألة 
  :يف باب املشبهات بليس

  :النافية" ما "قال املرادي يف



ما هذَا {: قال تعاىل. وأحلقه أهل احلجاز بليس؛ ألما لنفي احلال غالبا فأعملوه عملها وبه ورد القرآن"
  ".} ما هن أُمهاتهم} {بشرا

  :شرح اللغويات
غالبا شرح املرادي كثريا من األلفاظ شرحا لغويا ليبني أصله ويفهم منه املراد، وقد اعتمد يف شرحه 

  .على كتاب الصحاح للجوهري
  ":١"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف املقدمة
  وآله املستكملني الشرفا... مصليا على النيب املصطفى 

  ":املصطفى"قال يف 
املختار، واالصطفاء افتعال من الصفو وهو اخلالص من الكدر والشوائب أبدلت من تائه " واملصطفى"

  ".وجاء منع متعديا، صفا الشيء، يصفو صفاء: تقول. يه الزماطاء اورة الصاد، وكان ثالث
  ":٢"مسألة 

  :يف املقدمة أيضا بعد قول الناظم
  يل وله يف درجات اآلخره

)١/٢٣٠(  

  

  :قال املرادي
  ".الدرج إىل أعلى والدرك إىل أسفل: هي الطبقات من املراتب، وقال أبو عبيدة: قال يف الصحاح"

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، ميف باب الكال

  يلي مل كيشم... 
وهو مضارع مشمت الطيب وحنوه أمشه بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارع والعامة يفتحون : "قال

  ".عني املاضي ويضمون عني املضارع
  ":٤"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين
  وفعل أمر ومضي بنيا

: واملضارعة. د أشاروا إىل علة إعراب الفعل املضارع بتسميته مضارعاق: الثاين"قال يف تنبيهات له 
املضارعة من لفظ الضرع، كأنه رضع مع االسم ضرعا واحدا، وزعم ابن : املشاة، قال بعضهم



عصفور، أن املضارعة مقلوبة من املراضعة، وال ضرورة تدعو إىل ادعاء القلب؛ ألن البناء كامل 
  ".التصاريف

  ":٥"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين

  أب أخ حم كذاك وهن
  :قال املرادي

: أي. هذا هنك: كلمة كناية ومعناها شيء فتقول: قال يف الصحاح، واهلن كناية عن اسم جنس"
  .شيئك

  ".هو كناية عما يقلل، وكثرة الكناية به عن الفرج: وقال ابن الدهان

)١/٢٣١(  

  

  ":٦"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب العلم

  وذو ارجتال كسعاد وأدد... ومنه منقول كفضل وأسد 
  ".ألنكحن ببه"بعد الشرح ويف الكالم على 

  :قال املرادي
وهو أيضا لقب لعبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن عبد " ببه"يقال لألمحق الثقيل : قال يف الصحاح"

  :املطلب وايل البصرة قال الفرزدق
  وببه قد بايعته غري نادم...  بعهدهم وبايعت أقواما وفيت

  .هـ. ا". واسم جارية، وقال ألنكحن ببه، جارية خدبه، مكرمة حمبة، جتب أهل الكعبة
  ":٧"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف كاد

  وكاد ال غري وزادوا موشكا... واستعملوا مضارعا ألوشكا 
ره لغريه، والظاهر أنه قال رأيا وقد مل أ: مضارع طفق، قال املصنف: وذكر اجلوهري: "قال املرادي

  ".حكى مضارع جعل

)١/٢٣٢(  

  



  :الفصل الرابع
  :موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط

  :ومن األمثلة، يتعرض املرادي أللفية ابن معط فيقارن بني ألفاظها وألفية ابن مالك
  ":١"مسألة 

  .قال حممد هو ابن مالك: مقارنا-يف مقدمة األلفية يقول 
  .ويقول: وقال ابن معط

  ":٢"مسألة 
  .واحده كلمة: بعد قول ابن مالك، يف باب الكالم

  .التذكري والتأنيث: والكلم اسم جنس يتميز واحده بالتاء وفيه لغتان: "قال املرادي
  ".واحدها على الثانية: واحده على األوىل، وقال ابن معط يف ألفيته: فقال

  ":٣"مسألة 
  : بعد قول الناظم،يف باب كان وأخواا

  ............................أجز... ويف مجيعها توسط اخلرب 
  ".ونسب إىل الوهم إذ مل يقل به غريه" ما دام"ومنع ابن معط توسط خرب : "قال املرادي

  ":٤"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب أعلم وأرى

  مهزة فالثنني به توصال... وإن تعديا لواحد بال 
  :قالبعد الشرح 

  .إىل ثالثة بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم" علم"وذكر احلريري وابن معط تعدى "

)١/٢٣٥(  

  

  ".والصحيح أن التعدي بالتضعيف مساع يف الالزم واملتعدي وهو ظاهر مذهب سيبويه
  :التعليل يف شرحه

ضع األمور يف نصاا وأيد وقد علل املرادي كثريا مؤيدا لرأي من اآلراء أو ردا على بعض النحاة فو
  .ذلك باإلقناع

  :ومن األمثلة الكثرية
  ":١"مسألة 

  .إخل... باجلر والتنوين: بعد قول الناظم، يف باب الكالم



  :بعد الشرح يف الكالم على املسند قال
وحيتمل أن يريد به املفعول به، وهو ظاهر عبارته وهو صحيح؛ ألن املسند من خواص األمساء وذلك أن "
  ...".سند يف االصطالح املشهور هو احملكوم به واملسند إليه هو احملكوم عليهامل

  ":٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الضمري

  ........يف الباقيات... وكن خمريا ......... 
  :بعد الشرح قال

نية؛ ألن فقد حكى بعض النحويني فيه املذاهب الثالثة إال أن الصحيح هنا حذف الثا" أنا"وأما حنو "
  ".إذا حذفت" إن"الثالثة هنا هي الضمري، ولثبوت حذفها يف 

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب كان وأخواا
  وكل سبقه دام حظر

  :بعد الشرح قال

)١/٢٣٦(  

  

إحدامها عدم تصرفها وهذا : وظاهر كالمه أنه جممع على منعها أيضا وفيه نظر؛ ألن ملنع معلل بعلتني"
  .مع اإلمجاع على عدم تصرفها" ليس"ه ال ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختالفهم يف بعد تسليم

  ".موصول حريف وال يفصل بينه وبني صلته، وهذا أيضا خمتلف فيه" ما"واألخرى أن 
  ":٤"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب كان وأخواا
  ومنع سبق خرب ليس اصطفى

  ".النافية" مبا" التصرف وشبهها وذلك لضعفها بعدم: "... بعد الشرح قال
  ":٥"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب إن وأخواا
  أو حكيت بالقول

  .فإنه جيوز بعده الفتح والكسر
  .أتقول إنك باحلياة ممتع: كقوله"

فمن فتح جعل القول عامال، وإن غري حمكية، ومن كسر حكى به، ألن احلكاية بالقول مع استيفاء 



  ". الظن جائزةشروط إجرائه جمرى
  ":٦"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب إن وأخواا
  لقد مسا على العدا مستحوذا... وقد يليها مع قد كإن ذا 

  ...".؛ ألن قد تقرب املاضي من احلال"قد"وإمنا جاز دخوهلا مع : "قال
  ":٧"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب إن وأخواا
  اخلرب اجعل مجلة من بعد أنو... وإن ختفف أن فامسها استكن 

)١/٢٣٧(  

  

  :بعد الشرح قال
، ؛ ألن الضمري املنصوب ال يستكن واحلرف ال يستكن فيه الضمري"استكن"وجتوز املصنف يف قوله "

  ".وإمنا حمذوف ال مستكن
  ":٨"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب اإلضافة
  .....والثاين اجرر

  .أنه معىن اإلضافة: والثالث، أنه احلرف املنوي: ضاف، والثاينأحدها أنه امل: يف اجلار أقوال"قال 
  ".واألول مذهب سيبويه وهو الصحيح، التصال الضمائر به وال تتصل إال بعاملها

  :مزايا الشرح
  .يأيت املرادي حباصل البيت أو مبعناه أو بتلخيص للمسألة؛ ليكون الكالم سهل الفهم ويف متناول القارئ

  :ومن األمثلة
  ":١"لة مسأ

  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين
  أو واو أو ياء فمعتال عرف... وأي فعل آخر منه ألف 

أو ياء حنو " يدعو"أو واو حنو " خيشى"وحاصل البيت أن كل فعل آخره ألف حنو : "بعد الشرح قال
  ".فهو معتل قد عرف ذا وال يقال منقوص وال مقصور إال يف األمساء" يرمي"

  ":٢"لة مسأ



  :بعد قول الناظم، يف باب الضمري
  وقدم األخص يف اتصال

)١/٢٣٨(  

  

واحلاصل أن املبيح جلواز االتصال واالنفصال هو كون الضمري ثاين ضمريين أوهلما : "بعد الشرح قال
مث إن كان املقدم من الضمريين غري األخص، فإما أن ، أخص وغري مرفوع أو كونه خرب كان وأخواا

فإن كان خمالفا مل جيز اتصال ما بعده إال فيما ندر كقول عثمان رضي ، الفا الرتبة أو مساويا هلايكون خم
  ".أرامهين الباطل شيطانا: اهللا عنه
  ":٣"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب الضمري
  نون وقاية وليسي قد نظم... وقبل يا النفس مع الفعل التزم 

  :بعد الشرح قال
إال ، ون الوقاية تلزم قبل ياء التكلم مع مجيع األفعال حنو أكرمين يكرمين أكرمينأن ن: ومعىن البيت"

  ".ندر حذف نون الوقاية معه يف النظم لضرورة الشعر" ليس"فعال واحدا وهو 
  ":٤"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب إن وأخواا
  من دون ليت ولعل وكأن

  :بعد الشرح قال
  :وتلخيص هذه املسألة"

" إن" املعطوف بعد اخلرب وقبل اخلرب جائز يف اجلميع، وأما رفعه فيجوز بعد اخلرب ال قبله يف أن نصب
  ".بعد العلم أو ما يف معناه على املختار" أن"باتفاق و" لكن"و

  :ومن مزاياه رغبته يف توضيح املسائل النحوية
  . املرادفيحسم اخلالف بتحقيق أو تفضيل ليعطي القارئ صورة موجزة تساعد على فهم

  :ومن األمثلة

)١/٢٣٩(  

  



  ":١"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين

  ما مل يضف أويك بعد أل ردف
  :قال املرادي

  إذا أضيف ما ال ينصرف أو دخلته أل واجنر بالكسرة فهل يسمى منصرفا؟: فإن قلت"
  .فيه خالف مشهور: قلت

وإال فغري منصرف " مررت بأمحدكم" أو أل فمنصرف حنو أنه إن زالت إحدى علتيه باإلضفة: والتحقيق
  ".مررت بأحسنكم"حنو 

  ".واملفهوم من قوة كالمه يف النظم أنه باق على منع صرفه
  :أقول

فال تزال فيه الوصفية ووزن " أحسنكم"ذهبت منه العلمية باإلضافة، أما يف " أمحد"والفرق بينهما أن 
  .نصرفوالثاين غري م، الفعل، فاألول منصرف

  ":٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املعرب واملبين

  .............ثالثهن..... ... واحذف جازما
: إذا كان حرف العلة بدال من مهزة حنو. والتحقيق أن احلذف عند اجلازم، ألنه فرع: "بعد الشرح قال

د اإلبدال فقد ذكر ابن فإن قدر دخول اجلازم قبل اإلبدال وجب إقراره، وإن قدر دخوله بع" يقرأ"
  ".اإلثبات واحلذف ومنع بعضهم احلذف: عصفور فيه وجهني

  ":٣"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب االبتداء

  حاوية معىن الذي سيقت له

)١/٢٤٠(  

  

  :بعد الشرح قال
شرط إن اجلملتني إذا عطفت إحدامها على األخرى بالفاء اليت للسببية ترتلتا مرتلة ال. التحقيق: قلت"

  ".واجلزاء، واكتفى بضمري واحد يف إحدامها كما يكتفي بضمري واحد يف مجليت الشرط واجلزاء
  ":٤"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب االشتغال



  خيتص فالرفع التزمه أبدا... وإن تال السابق ما باالبتدا 
  ..........وبيت بعده

نصب بعدها وإن مل يكن مقرونا ا وجب الرفع؛ والتفصيل؛ فإن كان مقرونا بقد جاز ال: "بعد شرح قال
  ".وهو الصحيح: ألن األخفش قد حكى عن العرب إيالءها الفعل املقرون بقد، قيل

)١/٢٤١(  

  

  :الظاهر من تعبري املرادي وتعبري النحاة أنه انفرد ا: مسائل
  ":١"مسألة 

  :بعد قول الناظم، يف باب الكالم
  كالمنا لفظ مفيد كاستقم

  :شرح قال املرادي يف شرحه لأللفيةبعد ال
إن صدور الكالم من ناطقني غري متصور؛ ألن الكالم مشتمل على اإلسناد واإلسناد ال يتصور : وأقول"

ونسبه إليه السيوطي " صدوره إال من واحد، وكل واحد من املصطلحني متكلم بكالم كما أجاب ثانيا
  .١٠/ ١يف مهعه 
  ":٢"مسألة 

  :قول الناظمبعد ، يف باب العلم
  كعلم األشخاص لفظا وهو عم... ووضعوا لبعض األجناس علم 

  :قال املرادي يف شرحه لأللفية، بعد الشرح
  ".يف األحكام اللفظية توزن بفرق من جهة املعىن" أسد"و" أسامة"تفرقة الواضع بني : وأقول"

  ":٣"مسألة 
  .إشارية وموصولة" األويل"يف باب املوصول 
فرق بينهما، وذلك أن : وقال املرادي يف شرح التسهيل" يف حاشيته على الشذور قال الشيخ عبادة

واملوصولة جيوز دخوهلا عليها، واإلشارية تكتب بعد مهزا . عليها" أل"اإلشارية ال جيوز دخول " أويل"
  ".واو خبالف املوصولة

  ":٤"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب املبتدأ

  كنطقي اهللا حسيب وكفى
   يف هذا وحنوه أنه ليس من اإلخبار-واهللا أعلم-الذي يظهر : قولوأ"



)١/٢٤٢(  

  

باجلملة، وإمنا هو من اإلخبار باملفرد؛ ألن اجلملة يف حنو ذلك إمنا قصد لفظها كما قصد حني أخرب عنها 
  " .ال حول وال قوة إال باهللا كرت من كنوز اجلنة: "يف حنو

  ":٥"مسألة 
  : قول الناظمبعد، يف باب إن وأخواا

  ال الم بعده بوجهني مني... بعد إذا فجاءة أو قسم 
  :وبعد الكالم على قول الشاعر

  وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا
بالبناء -" أرى" "لكن قال املرادي يف شرح املنت أن من األفعال املتعدية إىل ثالثة: "قال الشيخ الصبان

ا يف شرحه للتسهيل، وزاد فيه عن سيبويه وغريه مبعىن أظننت كذلك، وكذ" أريت" مضارع -للمفعول
  ".مبعىن أظننت مل ينطق له مبعىن للفاعل كما مل ينطق بأظننت اليت أريت مبعناها" أريت"أن 

  ":٦"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب ظن وأخواا

  حجا درى وجعل اللذ كاعتقد... ظن حسبت وزعمت مع عد 
  ".أو ساق أو كتم: قال املرادي: " ابن عقيلقال الشيخ السجاعي يف حاشيته على

  ":٧"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب ظن وأخواا

  وجوز اإللغاء ال يف االبتدا
  .ذكر املرادي أن جلواز اإللغاء هنا قيدين أمهلهما املصنف: "قال الشيخ الصبان

  .وجب اإللغاء" نتلزيد قائم ظن"أال تدخل الم االبتداء على االسم، فإن دخلت حنو : أحدمها

)١/٢٤٣(  

  

  .، لبناء الكالم على النفي"زيد قائم مل أظن"أال ينفي الفعل، فإن نفي امتنع، فيمتنع حنو : الثاين
  ".ومل يتعرض املصنف وال غريه من أتباعه هلذا الذي ذكره املرادي

  ":٨"مسألة 
  :يف باب املفعول له

إذا " كي"جيوز يف : قال املرادي يف شرح التسهيل: "قال الشيخ يس يف حاشيته على جميب الندا للفاكهي



  ".كانت ناصبة بنفسها أن تقع مفعوال له؛ ألا إذ ذان ينسبك منها املصدر فتكون مثل أن وإن
  ":٩"مسألة 

  .} اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته{: بعد قوله تعاىل، يف باب املفعول فيه
  .لم حيثيع: أي-مفعوال " حيث"جعلوا 

فاعال وال مفعوال وال " حيث"مل جيئ : قال املرادي"وقال الشيخ عبادة يف حاشيته على شذور الذهب 
  ".مبتدأ

  ":١٠"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب اإلضافة

  وألزموا إضافة لدن فجر
عل من شامال للجر يف اللفظ واحملل، لتندرج اجلملة، وج" فجر: "وجعل املرادي قوله: "قال املكودي

  :إضافتها إىل اجلملة قوله
  لدن شب حىت شاب سود الذوائب

  ".لدن أنت يافع: وأجاز املرادي أيضا أن يضاف إىل اجلملة االمسية كقوله
  ":١١"مسألة 

  :يف باب املصدر يف شروط املصدر

)١/٢٤٤(  

  

 اجلملة غري زاد املرادي شرطا خامسا، وهو أن يكون ما اشتملت عليه: "قال الشيخ خالد يف التصريح
  ".صاحل للعمل

  :بعد قول الناظم، وقد ذكره املرادي يف شرحه لأللفية: أقول
  .............................حمله... إن كان فعل مع أن أو ما حيل 

  ":١٢"مسألة 
  :بعد قول الناظم، يف باب الترخيم

  كيا سعا فيمن دعا سعادا... ترخيما احذف آخر املنادى 
  ".ترخيما"عراب بعد الكالم يف إ

وأجاز املرادي وجها رابعا، وهو أن يكون مفعوال مطلقا وناصبه احذف؛ ألنه : "قال الشيخ األمشوين
  ".يالقيه يف املعىن

  ":١٣"مسألة 



  :الوصفية وزيادة األلف والنون، يف باب موانع الصرف
  :بعد الشرح. قال الشيخ عبادة يف حاشيته على الشذور

  :وزاد املرادي لفظني"
  على لغة وأليانا... زد فيهن مخصانا و

  .وأيضا ذكره األمشوين والصبان
قال يف . سبقه ا ابن الناظم" أليان"وبالرجوع إىل كتب النحو املتقدمة على املرادي، وجدت أن : أقول

  :٢٥٩شرحه أللفية والده ص
  .هـ. ا". فقد رأينا بعض ما هو صفة على فعالن مصروفا كندمان وسيفان وأليان"
  ":١٤"سألة م

قال ابن أم قاسم يف : "يف املصنف من الكالم على مغين ابن هشام قال الشمين" جبل"يف حرف الباء 
  :االمسية فلها قسمان" جبل"أما . اجلىن الداين

)١/٢٤٥(  

  

  ".جبلين"فيقال . أن يكون فعال مبعىن يكفي فتلحقها نون الوقاية مع ياء التكلم: أحدمها
  ".فتكون الباء املتصلة ا جمرورة املوضع وال تلحقها نون الوقاية" حسب"ا مبعىن أن تكون امس: والثاين

  .وبالرجوع إىل هذه اآلراء يف كتب املرادي الحظت أنه مل يسنبها لقائل
  :مالحظة

  :يالحظ على ابن أم قاسم املرادي أنه
بعد قول ، كالممثل ذلك يف باب ال.  كان يقتصر على بعض األحكام يف املسألة دون استقصاء-١

  :الناظم
  إخل... باجلر والتنوين

غالم "وباملضاف حنو " بزيد"وهو يشمل اجلر باحلرف حنو ، األوىل اجلر: لالسم مخس عالمات: "قال
فاقتصر على ذلك وترك اجلر بااورة، وقد أثبته اجلمهور ". وال جر بغريمها خالفا ملن زاد التبعية، "زيد

وإن ...". أثبت اجلمهور من البصريني والكوفيني اجلر بااورة "٢/ ٥٥ي كما يف مهع اهلوامع للسيوط
  ..".يف سبب للجر ضعيف أثبت اجلمهور" خامتة"كان ضعيفا كما قال السيوطي يف اهلمع 

  .فعلى صاحب أن يذكر اجلر من مجيع اجلوانب
  .نظرهوفيه نظر، ويف بعض املسائل ال يذكر وجهة :  كان يعترض على املسألة فيقول-٢

  :بعد قول الناظم، يف باب ظن: مثال ذلك



  وإن ببعض ذي فصلت حيتمل... بغري ظرف أو كظرف أو عمل 
  :بعد الشرح قال املرادي

فعلى هذا ال ينصب . وزاد يف التسهيل أن يكون حاضرا، ويف شرحه بأن يكون مقصودا به احلال"
  ".مقصودا به املستقبل، ومل يشترطه غريه، وفيه نظر

)١/٢٤٦(  

  

  :بعد قول الناظم، ومثال آخر يف باب احلال
  مفهم يف حال كفردا أذهب... احلال وصف فضلة منتصب 

  .يف جر احلال مبن الزائدة
الزائدة رمبا دخلت على احلال، ومثله " من"وذكر يف حروف اجلر من شرح التسهيل أن : "قال املرادي

  ". وفيه نظر- مبنيا للمفعول-"ك من أولياءما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دون: "بقراءة من قرأ
  :مذهبه النحوي

يبدو يل من الدراسة أن املرادي مل يفته كتاب من كتب النحو اهلامة ابتداء من كتاب سيبويه إىل مؤلفات 
  .دون أن يقرأه، ومل يترك أيضا كتب مالك كالتسهيل وشرحه يف الكافية وشرحها وغري ذلك، معاصريه

  .إنه درس كل هذه الكتب دراسة وافية واعية: وال أغايل إذا قلت
وكان كثري الدأب على القراءة واالطالع، حىت إنه ليخيل إيلّ وهو يتصدى للتأليف يضع أمامه كتب 

ابن مالك وسيبويه والكسائي والفراء واألخفش واملربد وابن السراج وثعلب واجلرمي والفارسي 
ن وابن جين وابن مضاء وابن خروف وابن احلاجب وابن والسريايف والزخمشري وابن كيسان وابن برها

  .عصفور وأيب حيان وغريهم من كبار النحاة
فإننا جند آراء هؤالء مجيعا وغري هؤالء معروضة يف كتب النحو عامة وشرح املرادي خاصة يوافقها أو 

 وخيتار يف تبصرة خيالفها يؤيدها أو يردها يقويها أو يضعفها يصححها أو خيطئها، ويوازن بينها ويرجح
  .وثقة واعتداد إىل جانب أنه كان على إحاطة بالقراءات والعروض والتفسري واألصول

وأول ما يطالعنا من مميزات مذهب املرادي أنه مال إىل التجديد واالبتكار يف منهج تأليفه، وميكن أن 
  .نلمس هذا يف شرحه

و معارضا، وملا كان هذا العمل قد حاز فقد اعتمد على أن يعرض آراء ابن مالك يف شرحه مؤيدا أ
  إعجاب بعض الشراح، رأينا الشيخ األمشوين يف شرحه

)١/٢٤٧(  

  



  .لأللفية ج جه واتبع سبيله فنراه أيضا يسأل وجييب، وأفرد مسائل يف تنبيهات اقتداء باملرادي
عقب املسائل اخلالفية وقد مال ابن أم قاسم إىل السهولة واليسر يف كل ما ذهب إليه حىت إنه ليصرح 

املطولة بتحقيق يشتمل على إمجال ملا وقع فيه اخلالف، وأنه خيتار املذهب؛ ألنه أسهل أو لبعده عن 
ويعول كثريا على آراء ابن مالك يف التسهيل والكافية وشرحيهما، وقد يذكر املسائل . التكلف والتعقيد

  .يح والتبينيقاصدا بذلك التوض، املتعارضة من آرائه يف هذه الكتب
وميتاز املرادي باجلمع بني مذاهب النحاة بصريني وكوفيني وبغداديني ومغاربة فهو يعرض اآلراء يف دقة 

  .وأمانة ويرجح ويتخري
  .فشرحه هذا مزيج من حنو النحاة وآرائه اخلاصة، وإن كانت املسحة الغالية هي املسحة البصرية

  .حوية بل يعدو ذلك إىل التصريف واللغة كلما سنحت ساحنةوال يقف املرادي يف كتابه عند املسائل الن
وملا كان ابن أم قاسم قد اشتغل بالقراءات والتفسري واألصول، فقد استمد شواهده من القرآن الكرمي، 
وحلبه يف كتاب اهللا محله هذا االجتاه يف بعض األحيان على قبول الشواهد من القراءات غري املشهورة أو 

  .ان يثق فيما نقله القراءالشاذة؛ ألنه ك
  .ويالحظ أن املرادي ميثل بأبيات ال حيتج بقول قائلها كأيب نواس وأيب العالء مقتديا بغريه

وابن أم قاسم كان حيترم السماع والقياس، وميتاز أسلوبه بالدقة يف التعبري وصوغ األحكام اليت تكفل 
  .عرض املذاهب بوضوح وسهولة
  .مثال حي هلذا األسلوبوشرح األلفية موضوع البحث 

  .ويليها اجلزء األول من التحقيق، انتهت الدراسة

)١/٢٤٨(  

  

  حتقيق شرح ألفية ابن مالك للمرادي: القسم الثاين
  مدخل

...  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حتقيق ألفية ابن مالك للمرادي: القسم الثاين
  :مقدمة احملقق

على سيدنا حممد أشرف الكائنات، واملبعوث باهلدى ودين احلمد هللا املنعوت جبميل الصفات، وصلى اهللا 
احلق، ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين، حىت 

  .رفع اهللا م مناره، وأعلى كلمته، وحبك دينه املرضي وطريقه املستقيم



  :وبعد
اليت اعتمد عليها وأخذ منها، ويكاد يكون صورة فهذا الكتاب حتقيق ألهم أصل من أصول األمشوين 

  .فاألمشوين وشرح املرادي على ألفية ابن مالك يكادان يكونان شيئا واحدا، هلا
لذلك اخترت هذا الكتاب للتحقيق والشرح، وقدمته إىل كلية اللغة العربية جبامعة األزهر، جزءا من 

  .األوىلرساليت للدكتوراه اليت أجزت عليها مع مرتبة الشرف 
ومؤلفه ابن أم قاسم " توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: "واسم الكتاب كامال هو

  .املرادي
  :وقد اعتمدت على ثالث نسخ

  :وصف املخطوط
  : النسخة األوىل-أ

  .سم٢٢،  سطرا٢١نسخة يف جملد بقلم معتاد خبط إمساعيل بن أمحد بن إمساعيل ومسطرا :  خطها-١
  ,٤٢٥٦٥عروسي " ٣٢٣٨"تبة األزهر حتت رقم مودعة مبك

  ".ملك الفقري إىل رب العاملني حممد أمني املنصوري" يف أول صفحة خامت مكتوب فيه -٢

)١/٢٥١(  

  

هذا كتاب توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن " ويف نفس الصفحة مثلث مكتوب بداخله -٣
 ابن الشيخ صاحل الزاهد قاسم بن عبد اهللا بن املرادي مالك للشيخ العامل العالمة بدر الدين بن علي

  ".املالكي رمحه اهللا
  . ووضع أيضا خامت أزرق اللون مل تظهر عليه كتابة-٤
مت الشرح املبارك املسلك يف حتقيقه الطريق املبارك يوم األربعاء : "ويف اية النسخة كتب:  ايتها-٥

 العبد الفقري املعترف بالذنب والتقصري إمساعيل بن  على يد١٢٨٣لثالث وعشرين من شهر حمرم سنة 
أمحد بن إمساعيل القناوي غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء 
منهم واألموات، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا دائما أبدا إىل يوم 

  ".الدين
هذه النسخة وإن مل تكن مضبوطة بالشكل فخطها واضح، وجلي وجمدولة باملداد األمحر، : ا قيمته-٦

  .والسقط ا قليل
  : النسخة الثانية-ب
نسخة يف جملد خمطوط خبط الشيخ صاحل سالمه رمضان السكندري مودعة بدار الكتب :  خطها-١



  ,٣٢٣املصرية حتت رقم 
مشترى من تركة الشيخ صاحل سالمة "عليهما الكتابة  يف أول صفحة كتب بني خامتني مل تظهر -٢

  ".م١٧٨٠ أغسطس سنة ٣رمضان يف 
  : ويف الصفحة الثانية أبيات من الشعر هي-٣

  فما شرح اخلالصة كاملرادي... وقفت على يقيين يف اعتقادي 
  وتنقيح على وفق املرادي... كتاب جل يف حتصيل حنو 

  ١الجتهادوذهن ثاقب يف ا... مؤلفه له علم غزير 
  على ألفية سبق اجلوادي... لقد سبق الورى يف علم حنو 

__________  
  . هكذا باألصل بدون ياء، وما عداه بالياء١

)١/٢٥٢(  

  

  على اخليل املضمرة اهلوادي... وفاق فما يطاق له سباق 
  له شرف وها أنا فيه بادي... وقد بذل النصيحة يف كتاب 

   خيفيه إال ذو عناديوما... شهري فضله يف الناس طرا 
  ففوزك يف مرادك باملرادي... فمهما شئت فن النحو خذه 

  وفيه كفاية لذوي الرشادي... مرادي تكفل باملراد 
  فهذا النصح عن حمض الوداد... فخذ باجلد بالتذكار فيه 

ن شاء كتبه لنفسه مث مل"وكان قد نسخ القسم األخري قبل القسم األول، فكتب يف آخرها :  ايتها-٤
من بعده عبيد اهللا الفقري صاحل سالمة السكندري مولدا ومنشأ املالكي مذهبا األشعري عقيدة اخللويت 

طريقة غفر اهللا له ولوالديه وملشاخيه وأحبابه، وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم 
  .واألموات، آمني يا جميب الدعوات

اجلمعة املبارك املوافق ملضي سبعة عشر يوما خلت من شوال سنة وكان الفراغ من نسخه يوم 
  .هـ سبعة وسبعني ومائتني وألف من هجرة من له العز والشرف١٢٧٧

وكان ذلك مبقام ويلّ اهللا سيدي أمحد املكين نفعنا اهللا وإياكم بربكاته آمني اللهم كما مننت علينا بإكمال 
  ".األول جباه سيدنا حممد وآله وصحبهاجلزء الثاين فامنن علينا بإكمال اجلزء 

  ,١٢٧٨ل سنة ٢٥حرر يف "ويف آخر القسم األول كتب 
نالت حظ الضبط بالشكل، وهي أقل جودة من غريها يف اخلط، وجمدولة باملداد األمحر، :  قيمتها-٥



  .وا سقط
  : النسخة الثالثة-ج
 وعدد أوراقها ١٥٠يمورية رقم  نسخة يف جملد خمطوط مودع بدار الكتب املصرية باملكتبة الت-١

  . ورقة٢٣٠

)١/٢٥٣(  

  

  . يف أول صفحة فهرس أمجل فيه مجيع أبواب النحو-٢
  ".وقف أمحد بن إمساعيل بن حممد تيمور مبصر" وعليه خامت أمحر كتب فيه -٣
 مت الكتاب بعناية امللك الوهاب واحلمد هللا وصلى اهللا على سيدنا: "كتب يف آخر النسخة:  ايتها-٤

  .حممد خامت النبيني
  ". أربع وثالثني وألف١٠٣٤بتاريخ ار األربعاء حادي عشر شوال سنة 

  : مكتوب على هامش النسخة يف آخر صفحة منها-٥
احلمد هللا مفيض أنوار الفهوم وفاتح مغاليق العلوم، والصالة والسالم على من . بسم اهللا الرمحن الرحيم"

اقْرأْ وربك الْأَكْرم، الَّذي {: املرسل رمحة لكافة األمم، واملرتل عليهأويت نوابغ الكلم، وبوالغ احلكم، 
لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّمبِالْقَلَمِ، ع لَّموعلى آله وأصحابه مصابيح العلم] ٥-٣: العلق[} ع.  

اب اجلد والتشمري من فإن الشاب الفاضل واملاهر الكامل درة تاج األذكياء، وواسطة قالدة أرب: وبعد
السيد سليمان احلافظ بن الشيخ أمحد بن الشيخ سليمان الشهري باحلموي، اإلمام باجلامع ، االتقياء

الشريف األموي، قد قرأ هذا الشرح بطرفيه قراءة مذاكرة وتدبر، والتمس مين اإلجازة به، والتفسري 
ملعتربة عند أهل األثر راجيا منه أال ينسانا من والفقه والقراءات وسائر ما جتوز يل وعين روايته بشروطه ا

  .دعائه النافع
وال سيما إذا جافت النفحات السحرية اجلنوب عن املضاجع، وله مين على قصوري مثل ذلك، واهللا 

  .يقول احلق وهو يهدي السبيل
  أمحد بن علي العثماين

  ,١١٤٣حرر ليلة اخلميس لتسع بقني من ذي القعدة سنة 
وقف أمحد بن إمساعيل بن حممد تيمور : "ف األخري خامت أيضا مثل األول مكتوب فيه وقبل الغال-٦

  ".مبصر
غري أن ا خرما، ، نسخة وضح خطها وضبطت بالشكل ومنظمة، وجمدولة باملداد األمحر:  قيمتها-٧

  .وامشها كثري من التصحيحات



)١/٢٥٤(  

  

ألصل، مع أن الثانية ضبطت بالشكل وكذا الثالثة وإمنا وقع اختياري على أن أجعل النسخة األوىل هي ا
  .ألن خطها أوضح وسقطها أقل منهما

  :عنوان الكتاب
شرح ألفية : "ويف الثانية والثالثة، "توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: "يف النسخة األوىل

  ".ابن مالك
  :موضوعات الكتاب

  :هي موضوعات ألفية ابن مالك، أوهلا
  لفظ مفيد كاستقمكالمنا 

  :طريقة شرحه لأللفية
يعرض البيت مث يشرحه شرحا إمجاليا، وكثريا ما يذكر كل جزء من أجزائه على حدة، ويشرح هذا 

اجلزء منفردا بوضوح مستشهدا بآيات اهللا واألحاديث النبوية، وأقوال العرب وأشعارهم، ويف الغالب 
شرح أنه يسأل وجييب لتتم الفائدة، وقد حلى شرحه يكتفي من البيت جبزء الشاهد، وأالحظ يف هذا ال

  .بذكر تنبيهات
  :مرتبة شرحه لأللفية بني مؤلفاته

يالحظ أن هذا الشرح يف املرتبة الثانية من بني شروحه، فهو يقول يف شرحه لأللفية يف املقدمة عند قول 
  :ابن مالك

  وأستعني اهللا يف ألفيه
املقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب املوصلة إىل النحو علم مستخرج ب: قول صاحب املقرب"

  ".معرفة أحكام أجزائه اليت ائتلف منها، وقد بسطنا الكالم يف غري هذا الكتاب
فلم أعثر على هذا البسط، ولعله يف كتاب كشرح املفصل له، وهو غري ، ورجعت إىل مؤلفاته املوجودة

  .موجود

)١/٢٥٥(  

  

  :بعد قول الناظم، الالمويف باب املعرف باأللف و
  أل حرف تعريف أو الالم فقط

وأجاب املستنصر لسيبويه عن أكثر هذه األوجه، وقد ذكرت ذلك يف غري : "بعد الشرح قال املرادي



  ".هذا الكتاب
  .فأخذت من ذلك أن هذا الشرح مرتبة من بني شروحه، ورجعت إىل مؤلفاته املوجودة فلم أجد إجابة

  :منهج التحقيق
  :يف حتقيق هذه املخطوطة باجلوانب اآلتيةعنيت 

  . بعد مراجعة النسخ الثالث جعلت نسخة هي األصل، واعتمدت عليها-١
  . قابلت النسخ األخرى عليها، وأثبت بعض املخالفات اليت وجدت يف النسخ-٢
  . رقمت اآليات القرآنية مع ذكر سورها-٣
  . ختريج األحاديث النبوية، وشرح ما صعب منها-٤
نسبت األبيات الشعرية إىل قائلها، وشرحتها مما يبني الغرض، مع النص على ما موضع االستشهاد  -٥

  .ا، وذكر شراح األلفية الذين استشهدوا ا
  . شرحت األمثال العربية ونسبتها إىل مصدرها-٦
  . توضيح لبعض ما أشكل من النص-٧
يطول الكالم بالقارئ ووضعته بني قوسني  قمت بإضافة عدد قليل من العناوين للتوضيح وحىت ال -٨

  .معقوفني تتميما للفائدة
  ".الكتاب" تعرضت لذكر بعض آراء سيبويه يف كتابه -٩

  . التعريف باألعالم-١٠

)١/٢٥٦(  

  

  : طريقة الترقيم يف اهلامش هي-١١
قط يف فقط وس" أ"أن هذه اجلملة أو الكلمة موجودة يف نسخة : يعين-مثال " أ"قد أشري إىل نسخة 

أما إذا كانت اجلملة أن الكلمة يف كل نسخة فأشري إىل ، فقط فكذلك" ب"، "أ"الباقي، وقد أشري إىل 
  .مع بيان التغريات، كل نسخة برقمها

وأعتقد أن املكتبة العربية يف أمس احلاجة إىل هذا التحقيق الذي يعترب من أهم املراجع يف إحياء التراث 
  .العريب

 خطانا على طريق احلق والصواب، وأن يكتب لنا التوفيق والسعادة، وأن يكون واهللا أسأل أن يسدد
  .عملي مثمرا نافعا إنه مسيع جميب

  .واحلمد هللا رب العاملني
  عبد الرمحن علي سليمان/ دكتور



)١/٢٥٧(  

  

  اجلزء األول
  مقدمة األلفية

...  
  :اجلزء األول

لي حسن ابن الشيخ الصاحل الزاهد قاسم بن عبد اهللا قال الشيخ اإلمام العامل العالمة بدر الدين أبو ع
  :علي املرادي املالكي تغمده اهللا برمحته وأسكنه فسيح جنته

  :احلمد هللا والشكر له، وصالته وسالمه على حممد خري نيب أرسله، وبعد
يظهر  جيلو معانيها على طالا و-رمحه اهللا تعاىل- ملقاصد ألفية ابن مالك ١"خمتصر"فهذا توضيح 

 سألنيه بعض حفاظها املعتنني باستنباط فوائدها من ألفاظها، فأجبته إىل ذلك ٢"على حفاظها"حماسنها 
  .رغبة يف الثواب، وتقريبا على الطالب، وباهللا أستعني، وهو املوفق واملعني

  :مقدمة األلفية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  أمحد ريب اهللا خري مالك... قال حممد هو ابن مالك 
 واوي العني مفتوحها متعد إىل واحد، وإذا وقعت بعده مجلة حمكية به فهي يف موضع ٣"ماض"ال فعل ق

  .إخل...  أمحد ريب٤"الرجز"مفعوله واحملكي به يف 
  .مجلة معترضة بني القول وحمكيه" هو ابن مالك"وقوله 

  .٧"بعد"ي مل ميض  يف ألفيته؛ ألن احملك٦"معط" ابن ٥"قال"يقول حممد كما : هال قال: فإن قلت
  : ثالثة أوجه٨"فاجلواب عنده: "قلت

__________  
  . أ١
  ".خلطاا" أ، ب، ويف نسخة ج ٢
  . نسخة أ٣
  ".البيت" أ، ونسخة ب ٤
  ".فعل"ويف نسخة ب، ج ،  أ٥
  . وباألصل معطي٦
  . أ٧
  ".فاجلواب عنه"، ج "يف اجلواب عنده" أ، ويف نسخة ب ٨



)١/٢٦١(  

  

  .عن احملكي فيكون على ظاهره" قال"قد تأخر نظم جيوز أن يكون : األول
  . مرتلة الواقع١"حتقيقا له وترتيال"أن يكون أوقع املاضي موقع املستقبل : والثاين

 احلاجة والفراغ من ٣"قضاء" ليحكي ا عند ١"نطقه"أول " قال"أن يكون وضع كلمة : والثالث
 من ٦هذا باب علم ما الكلم: "ه رمحه اهللا يف قول سيبوي٥ السريايف٤"ما أجازه"احملكي، ونظريه 

 أن يكون وضع كلمة اإلشارة غري مشري ا إىل شيء ليشري ا عند احلاجة والفراغ من املشار ٧"العربية
  .إليه

قال .  خطأ؛ ألنه علم مشتهر كثري االستعمال، وجيوز إثبات ألفه أيضا٨"مالك األول"وحذفت ألف 
  .٩ك آخر البيت فال حتذف ألفه؛ ألنه صفةوإثباا جيد، وأما مال: بعضهم

  وآله املستكملني الشرفا... مصليا على النيب املصطفى 
مصليا حال من فاعل أمحد، واملصطفى املختار، االصطفاء افتعال من الصفو وهو اخلالص من الكدر 

  وكان، والشوائب، أبدل من تائه طاء اورة الصاد
__________  

  ".وترتيال لهحتقيقا "ويف ب ،  أ، ج١
  ".نظمه" أ، ج، ويف ب ٢
  . أ، ج٣
  ".ما أجاز"ويف ب ،  أ، ج٤
وارحتل إىل " من بالد فارس على اخلليج الفارسي"أبو سعيد احلسن بن عبد اهللا نشأ بسرياف :  هو٥

  .عمان يف سبيل العلم مث عاد إىل سرياف مث اجته إىل معسكر مكرم مث توطن بغدد وويل القضاء فيها
بن السراج ومربمان وابن دريد وغريهم، وألف الكتب القيمة، فشرح كتاب سيبويه مبا مل تلقى عن ا

  .هـ٣٦٨يسبق إليه، وله كتاب أخبار النحويني البصريني، تويف ببغداد سنة 
  ".علم الكلم" أ، ب، ويف ج -٦
  . سيبويه٢ ص١ ج٧
  ".مالك األوىل"ويف ب ،  أ، ج٨
وككتف وأمري وصاحب : ٣٢٠/ ٣ويف القاموس احمليط . ملك يوم الدين:  قرئ٩/ ١ ويف الكشاف ٩

وبني : "٨/ ١وقال الشيخ الصبان ، ذو امللك ولعله يقصد احلذف وعدمه يف اخلط فقط ال يف النطق
مالك األول ومالك الثاين اجلناس التام اللفظي ال اخلطي أن رسم األول بغري ألف كما هو األكثر يف 



 أيضا جيد كان لفظها خطيا فإطالق البعض كونه لفظها خطيا حممول مالك العلم، فإن رسم ا كما هو
  ".على احلالة الثانية

)١/٢٦٢(  

  

 وأصله ٣ويف معىن اآلل.  متعديا٢"منه" وجاء االفتعال ١"صفاء"ثالثيه الزما تقول صفا الشيء يصفو 
  .٤خالف مشهور ليس هذا موضع ذكره

 وزعم أبو بكر ٧ وأجازه غريمها٦ والنحاس٥ائيواختلف يف جواز إضافته إىل الضمري فمنعه الكس
  ٩"إىل" أن إضافته ٨الزبيدي

__________  
  . أ، ب١
  ".فيه"ويف ب ،  أ، ج٢
  . يف األصل األول٣
األصل " هراق"أصل آل أهل، قلبت اهلاء مهزة، كما قلبت اهلمزة هاء يف : "٥/ ١ قال األمشوين ٤
  .هذا مذهب سيبويه" آدم وآمن"ما قبلها كما يف مث قلبت اهلمزة ألفا لسكوا وانفتاح " أراق"

وقد ، كجمل من آل يئول، حتركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا" أول"أصله : وقال الكسائي
وال يضاف إال إىل ذي شرف ، وهو يشهد للثاين" أويل"وهو يشهد لألول وعلى " أهيل"صغروه على 

  .فإن له شرفا باعتبار الدنيا" آل فرعون"قض بـوال ينت، "آل اإلسكاف: "خبالف أهل، فال يقال
هو أبو احلسن اإلمام علي بن محزة بن عبد اهللا الكسائي إمام الكوفيني يف النحو واللغة، :  الكسائي٥

كان يصنع األكسية، وهو : ولقب الكسائي ألنه أحرم يف كساء وقيل، وأحد القراء السبعة املشهورين
اد وتعلم النحو على كرب، وأخذ عن معاذ اهلراء، ولقي اخلليل وجلس من أهل الكوفة وقد استوطن بغد

ما اختالفك إىل الكسائي وأنت مثله يف النحو، : يف حلقته، وجرت بينه وبني الفراء جمالس، وقيل للفراء
لقد أتيته فناظرته فكأين كنت طائرا يغرف مبنقاره من البحر، وله مؤلفات كثرية، تويف سنة : فقال

  .هـ١٨٩
هو أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس، أبو جعفر النحوي املصري، رحل إىل بغداد وعاد : النحاس ٦

: وكان لئيم النفس شديد التقتري على نفسه، وقلمه أحسن من لسانه، وصنف كتبا كثرية منها، إىل مصر
 املقياس بالنيل وجلس على درج. الكايف يف العربية، املبتهج يف اختالف الكوفيني والبصريني وغري ذلك

فدفعه برجله فغرق، وذلك ، هذا يسحر النيل حىت ال يزيد: يقطع شيئا من الشعر فسمعه جاهل، فقال
  .يف ذي احلجة سنة مثان وثالثني وثالمثائة



  . أ، ب٧
ولد يف إشبيلية وتأدب على أبيه مث مسع من " قبيلة مينية" هو أبو بكر حممد بن احلسن، أصله من زبيد ٨

 القايل وحممد بن حيىي الرياحي وغريمها يف قرطبة حىت غدا أوحد زمانه يف النحو وحفظ اللغة، أيب علي
، الواضح يف النحو، وأبنية األمساء يف الصرف: وله مؤلفات، فاختاره املستنصر باهللا لتأديب ولده

  .هـ٣٧٩وطبقات النحويني واللغويني، تويف يف قرطبة سنة 
  ".من"بدل " إىل"ي والسياق يقتض" من" يف األصل ٩

)١/٢٦٣(  

  

  .٢ من حلن العامة والصحيح أنه من كالم العرب١"الضمري"
  مقاصد النحو ا حمويه... وأستعني اهللا يف ألفيه 

والثاين . حنوت كذا حنوا أي قصدته قصدا: تقول. األول أن يكون مصدرا: للنحو يف اللغة أربعة معان
  :أنشد أبو احلسن. أن يكون ظرفا

 ٣وهن حنو البيت عامدات... ا كل فىت هبات حيدو  
  .وأصله املصدر: ٤قال أبو الفتح

__________  
  ".املضمر" أ، ج، ويف ب ١
اللهم صل على حممد : "ويف احلديث، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك:  قال عبد املطلب٢

  ,٥/ ١راجع األمشوين " وآله
، ١٢٤ ص١ج" قائله راجز مل أقف على امسه"هد الكربى  البيت من الرجز املسدس ويف شرح الشوا٣

  .وحبثت فلم أعثر له على قائل
  .احلدو باإلبل زجرها والغناء هلا: قال ابن فارس. أي يزجرها للشيء. أي اإلبل" حيدو ا: "الشرح

أراد به " حنو البيت"وكذلك هوت به .  من هبت به إذا صاح ودعاه-بالتشديد-هبات على وزن فعال 
  .قاصدات من عمد إذا قصد: أي": عامدات"كعبة املشرفة، ال

  :ههنا ظرف وهو جييء ملعان كثرية" النحو"فإن لفظة " حنو البيت"يف قوله : االستشهاد فيه
  .جهتها: توجهت حنو الدار أي: مبعىن الظرف وهو كثري، تقول: األول
  .تقول حنوت معروفه أي قصدته. مبعىن القصد: والثاين

  .تقول هذا حنو املدينة أي طريقا. عىن الطريقمب: والثالث
  .تقول هذا حنو ذلك أي مثله. مبعىن مثل: والرابع



  .قوم من العرب ينسب إليهم النحوي" من األزد"بنو حنو : واخلامس
  .حنو الكالم وهو قصد القائل أصول العربية ليتكلم مثل ما تكلموا به: والسادس

.  كالم العرب وتصرفام فيه وما يستحقه كل نوع من اإلعرابوالنحو يف اصطالح القوم معرفة كيفية
كرفع الفاعل ونصب املفعول وجر املضاف إليه، والنسب إليه أيضا حنوي، والفرق بينه وبني النسبة إىل 

  .بين حنو بالقرينة
  .يقال حنوت بصري إذا أملته وكذلك حنيته مبعىن أملته. النحو جييء مبعىن اإلمالة: والسابع

  .أربعة أقسام: جييء مبعىن القسم، تقول هذا على أربعة أحناء أي: منالثا
وكان إماما يف العربية ، وأبوه جين مملوك رومي،  هو أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي مولدا ونشأة٤

ومن أحذق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والصرف، قرأ األدب على أيب علي الفارسي، وأخذ عنه مث 
تزببت : قراء باملوصل فاجتاز ا شيخه أبو علي فرآه يف حلقته والناس حوله فقال لهفارقه وقعد لإل

  .وأنت حصرم
  :وله مصنفات كثرية منها

)١/٢٦٤(  

  

  .هذا حنو هذا أي مثله: أن يكون مبعىن مثل، يقال: والثالث
  .هذا على أربعة أحناء أي أقسام: يقال، أن يكون مبعىن القسم: والرابع

النحو على هذا العلم من إطالق لفظ املصدر على املفعول به، فالنحو إذن مبعىن املنحو أي وإطالق لفظ 
 العلم وإن كان كل علم منحوا كاختصاص علم ٢"به هذا"وخص ، ١"كالنسج مبعىن املنسوج"املقصود 

  .األحكام الشرعية بالفقه وله نظائر يف كالمهم
  :سبب تسمية النحو

 أن ٤ ملا أشار إىل أيب األسود الدؤيل٣ ما روي أن عليا رضي اهللا عنهوسبب تسمية هذا العلم حنوا،
وقد .  هذا النحو يا أبا األسود٥"انح: "قال. يضعه وعلمه االسم والفعل واحلرف وشيئا من اإلعراب

علم يعرف به أحكام الكلم العربية إفرادا : النحو: حد النحو حبدود كثرية، ومن أقرا قول بعضهم
  النحو علم مستخرج باملقاييس: ٦ ومن أشهرها قول صاحب املقربوتركيبا،

__________  
  . كتاب اخلصائص وقد طبعته دار الكتب-١
  . اللمع-٢
  .وغري ذلك.  شرح ديوان املتنيب-٣



  .هـ ودفن ببغداد٣٩٢تويف أبو الفتح سنة 
  ".كالنسخ مبعىن املنسوخ"ويف ج ،  أ، ب١
  ".وخص ذا"ويف ج ،  أ، ب٢
  .ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه هو عل٣
ورد البصرة من ، كان من سادات التابعني" بطن من كنانة"هو ظامل بن عمرو من الدئل :  أبو األسود٤

عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أن توىل بعض العمل فيها البن عباس عامل علي كرم اهللا وجهه 
وهو واضع النحو على الصحيح بتعليم علي كرم اهللا وجهه، وأول من دون فيه، كما أنه ، الفتهأيام خ

تويف بالبصرة يف . أخذ عنه نصر بن عاصم وحيىي بن يعمر وغريمها. أول من ضبط املصحف بالشكل
  .هـ٦٩الطاعون اجلارف سنة 

  .وهو خطأ" احنو" يف األصل ٥
خمطوط . احلمد هللا الذي مل يستفتح بأفضل من امسه كالم: هأول،  هو كتاب يف النحو البن عصفور٦

  .٤٥٩مودع بدار الكتب املصرية حتت رقم ، بقلم قدمي وبه خرم من األول

)١/٢٦٥(  

  

 ٢"بسطنا" ائتلف منها، وقد ١"اليت"املستنبطة من استقراء كالم العرب املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه 
  .٣"يف غري الكتاب"الكالم على ذلك 

  وتبسط البذل بوعد منجز... تقرب األقصى بلفظ موجز 
يقول هذه األلفية مع أا حاوية للمقصود األعظم من النحو فيها من املزية على نظائرها، : قال الشارح

توسع : أي" وبسط البذل"أا تقرب إىل األفهام املعاين البعيدة بسبب وجازة اللفظ وتنقيح العبارة 
  .٥هـ. ا. ٤"بوفائها"رائها من الفوائد، واعدة حبصول مآرم وناجزة العطاء مبا متنحه لق

  ٦فائقة ألفية ابن معطي... وتقتضي رضا بغري سخط 
هو اإلمام أبو زكريا حيىي بن معطي بن عبد النور الزواوي احلنفي امللقب زين الدين، سكن دمشق طويال 

العتيق ا إلقراء األدب إىل أن تويف بالقاهرة واشتغل عليه خلق كثري، مث سافر إىل مصر وتصدر باجلامع 
ودفن من الغد على شفري اخلندق بقرب تربة اإلمام ،  مثان وعشرين وستمائة٦٢٨يف سلخ القعدة سنة 

  .٧ أربع وستني ومخسمائة٥٦٤الشافعي رضي اهللا عنه، ومولده سنة 
__________  

  ".الذي" أ، ب ويف ج ١
  ".بسطت" أ، ج ويف ب ٢



  ,٥/ ١راجع األمشوين " يف غري الكتاب" ب  ج ويف أ،٣
  ".لوفائها" أ، ج، ويف ب ٤
  . الشارح٣ ص ٥
  :من حيث:  فائقة ألفية ابن معط٦
 أن صاحبها مل يتمكن من حصرها يف حبر واحد، كابن مالك يف ألفيته من حبر الرجز بل جعلها يف -أ

  .حبري الرجز والسريع
  .الك فإنه يقتصر على األهم أكثر ابن معط من اإلطناب خبالف ابن م-ب
  . ابن معط وزع بعض املعلومات يف أبواب خمتلفة كأفعل التفضيل مل جيمعه يف باب واحد-ج
 جعل ابن معط ألفيته يف واحد وثالثني عنوانا فكان يضم العناوين املتقاربة وابن مالك جعلها يف -د

ان ابن معط زاد بعض األبواب ولكن مثانني عنوانا، لتنشيط النفس، ويتميز كل قسم عن غريه، وإن ك
ولعكوف صاحبها على ، قواعدها أقل من قواعد ألفية ابن مالك، ولذلك اشتهرت ألفية ابن مالك

  .دراسة هذا الفن ومؤلفاته الكثرية التف الكثري حوله
  .٦/ ١ راجع األمشوين ٧

)١/٢٦٦(  

  

  مستوجب ثنائي اجلميال... وهو بسبق حائز تفضيال 
 يل وله يف درجات اآلخره... بات وافره واهللا يقضي  

والدرجات، ، يشري بذلك إىل فضل املتقدم على املتأخر وما يستحقه السلف من ثناء اخللف ودعائهم
  .الدرج إىل أعلى والدرك إىل أسفل: ٢وقال أبو عبيدة، هي الطبقات من املراتب: ١قال يف الصحاح

__________  
  . الصحاح١٥٠/ ١ ١
، فارسي األصل، رهط أيب بكر الصديق" تيم قريش"ملثىن اللغوي البصري موىل بين متيم  هو معمر بن ا٢

كان أعلم من : أخذ عن يونس وأيب عمرو بن العالء، وأخذ عن املازين وغريه، قيل، يهودي اآلباء
 يف وله تصانيف كثرية تقارب املائتني يف ثالثة جملدات، وااز، األصمعي وأيب زيد باألنساب واأليام

  . وقد قارب املائة٢١٣تويف سنة ، وغري ذلك، غريب القرآن

)١/٢٦٧(  

  



  :الكالم وما يتألف منه
ومل ، ١"وما يتألف"إمنا بدأ بتعريف الكالم؛ ألنه هو املقصود يف احلقيقة، إذ به يقع التفاهم، وإمنا قال 

، ٢ األلفة بني اجلزءينوما يتركب؛ ألن التأليف كما قيل أخص إذ هو تركيب وزيادة، وهو وقوع: يقل
. وارور مبن عائد على ما. واملعىن هذا باب شرح الكالم، والضمري املرفوع يف يتألف عائد على ما

ولكنه حذف الباب ، واملعىن هذا باب شرح الكالم وشرح الشيء الذي يتألف الكالم منه، وهو الكلم
  :٣"مث قال"والشرح وأقام املضاف إليه مقام احملذوف اختصارا 

  ... .................................كالمنا لفظ مفيد كاستقم 
جنس " لفظ: "وقوله،  يف اصطالح النحويني، فلذلك قيده بإضافته إىل الضمري٤"الكالم"هذا تعريف 

  ٥"مقطع من اللسان"للحد، وهو صوت املعتمد على 
__________  

  ".وما يتألف منه" أ، ج، ويف ب ١
  ,٨/ ١راجع األمشوين " لفية اجلزءيناأل" أ، ويف ب، ج ٢
  . أ، ج٣
  ".للكالم" ب، ج، ويف أ ٤
  ".على مقاطع الفم" أ، ويف ج ٥

)١/٢٦٧(  

  

  :وهو مخسة أشياء، وخرج بتصدير احلد به ما يطلق عليه كالم يف اللغة وليس بلفظ
  .اخلط، واإلشارة، وما يفهم من حال الشيء، وحديث النفس، والتكلم

  . أخرج به ما يطلق عليه لفظ، وليس بكالم يف االصطالح لكونه غري مفيدفصل" مفيد"وقوله 
أو تركيبا إسناديا ال " غالم زيد" حنو ١، واملركب تركيبا تقييديا"زيد"الكلمة، حنو : وذلك مخسة أشياء

ى أو مل يقصد ككالم النائم، أو قصد لغريه ال لذاته كاجلملة املوصول ا، فال يسم" كالنار حارة"جيهل 
وهي إفهام معىن حيسن ، شيء من ذلك كالما يف االصطالح لكونه غري مفيد اإلفادة االصطالحية

  .السكوت عليه
 وقد نص ٣، ٢ال تتميم للحد خالفا للشارح، متثيل للكالم االصطالحي بعد متام حده" كاستقم"وقوله 

  .يف شرح الكافية على أن يف االقتصار على مفيد كفاية
يف االقتصار على مفيد كفاية، لكونه مغنيا عن بقية القيود فما باله ذكرها يف إذا كان : فإن قلت

  ٤والكالم، ما تضمن من الكالم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته؟: التسهيل، حيث قال



__________  
فهو مركب إضايف وقد استحسن الشيخ " غالم زيد"وأما " حيوان ناطق" أقول املركب التقييدي حنو ١

وكان : "املركب التقييدي واملزجي مع اإلضايف عندما ذكر األمشوين املركب اإلضايف فقالالصبان ذكر 
  . صنب٢٠/ ١٠" األحسن ذكر املركب التقييدي واملزجي مع اإلضايف

اإلمام بدر الدين حممد بن مالك النحوي، كان يف النحو إماما ذكيا حاد اخلاطر، أخذ عن والده :  هو٢
 ا، وقرأ عليه هناك مجاعة، فلما مات والده طلب إىل دمشق، وويل وظيفة مث انتقل إىل بعلبك وسكن
وكان إماما يف مواد النظم من النحو واملعاين والبيان والبديع، ومل يستطع نظم ، والده، وتصدى للتصنيف
ومات بدمشق ، وقد شرح ألفية والده وكافيته والميته وصنف كثريا غري ذلك، بيت واحد خبالف والده

  .هـ٦٨٦ سنة
  ".فاكتفى عن تتميم احلد بتمثيل "٣ قال الشارح ص٣
  .٣ راجع التسهيل ص٤

)١/٢٦٨(  

  

 يف حد التسهيل باملعىن األعم ال مبعىن االصطالح، فلذلك احتاج إىل ذكرها أو ١"املفيد"قلت كأنه أخذ 
  .أراد أن ينص فيه على ما يفهم من قيد اإلفادة بطريق االلتزام

   تصدير احلد باللفظ كما فعل هنا أو بالقول كما فعل يف الكافية؟هل األوىل: فإن قلت
؛ ألنه أخص، إذ ال يقع على املهمل خبالف اللفظ فإنه يقع على املستعمل ٢"أوىل"تصديره بالقول : قلت

  .٣واملهمل، وقد صرح بذلك يف شرح التسهيل
إن اللفظ : ل، وعلى هذا قيلوذهب بعضهم إىل أن اللفظ والقول مترادفان جيوز إطالقهما على املهم

 حىت صار كأنه ٤"وشاع ذلك"واالعتقاد إطالقا متعارفا ، أوىل من القول؛ ألن القول يطلق على الرأي
  .حقيقة عرفية، واللفظ ليس كذلك

  .وأورد أن اللفظ مجع لفظة فال يصح جعله جنسا
 على الوحدة، وليس ٦"نصيصللت" "لفظة" للقليل والكثري، والتاء يف ٥"صاحل"وأجيب بأن اللفظ مصدر 

  . فيما ليس مبصدر كالكلم والنبق٧"ذلك"اللفظ جبمع، وإمنا يقال 
 فعل الشخص، وفعل الشخص ليس ٨"هو"واعترض بأنه ال يصح كون اللفظ هنا مصدرا؛ ألن املصدر 

  .هو الكالم بل الكالم متعلقه
  .ذه اجلملةولفظك إذا عنيت به املصدر يتعلق ، مثال هو الكالم" فزيد قائم"

  .واجلواب أن اللفظ هنا مصدر أطلق على املفعول به



__________  
  ".البعيد" أ، ج، ويف ب ١
  ".أوال" أ، ج، ويف ب ٢
  . هو شرح كتاب تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك والشرح له أيضا ولكن مل يتم وأمته ابنه٣
  . أ، ب٤
  . أ، ج٥
  ".للتأنيث" ب، ج، ويف أ ٦
  . ب٧
  . ج٨

)١/٢٦٩(  

  

  :تنبيهات
 كان ١"اإلسناد"مل يشترط كثري من النحويني يف الكالم سوى التركيب اإلسنادي، فمىت حصل : األول

قال يف شرح . كالما، ومل يشترطوا اإلفادة وال القصد، فالكالم عندهم ما تضمن كلمتني باإلسناد
لى أن الكالم ال يطلق حقيقة إال  يف مواضع كثرية من كتابه مبا يدل ع٢وقد صرح سيبويه: التسهيل

  .على اجلمل املفيدة
 يف الكالم التركيب فزعم أن الكلمة الواحدة وجودا وتقديرا قد تكون ٣مل يشترط ابن طلحة: الثاين

  .يف اجلواب" ال"و" كنعم"كالما إذا قامت مقام الكالم 
  . ال واحدة منهما٤"بعدمها"والصحيح أن الكالم هو اجلملة املقدرة 

 من ناطق واحدا احترازا ٥"أن يكون"وزاد بعض العلماء يف حد الكالم : قال يف شرح التسهيل: الثالث
 ٦"أو جزء"من أن يصطلح رجالن على أن يذكر أحدمها فعال أو مبتدأ ويذكر اآلخر فاعل ذلك الفعل 

عن هذه  ٨"وللمستغين: "قال.  واحد فال يكون عامله إال واحدا٧"عمل"ذلك املبتدأ؛ ألن الكالم 
  :الزيادة جوابان

__________  
  ".اإلسنادي" ج، ويف أ، ب ١
 هو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب وسيبويه لقبه ومعناه بالفارسية رائحة ٢

لقب بذلك ألنه كان مجيال نظيفا، نشأ بالبصرة وأخذ النحو واألدب عن اخلليل بن أمحد : قيل. التفاح
وبرع فيهما حىت أصبح إماما ال جيارى يف العربية، وأخذ ، ر ويونس بن حبيب وغريهموعيسى بن عم



. مرحبا بزائر ال ميل: اللغة عن األخفش الكبري وغريه وكان إذا أقبل على اخلليل بن أمحد جيله ويقول
حيىي بن وناظر الكسائي ببغداد مبجلس ، وكتابه يعترب خري الكتب اليت ألفت يف النحو وأمجعها ملسائله

 ١٨٠خالد الربمكي فناصروا الكسائي عليه يف مسألة العقرب والزنبور، واجته إىل فارس ومات يف سنة 
  .ودفن بشرياز

 هو أبو بكر بن حممد بن طلحة األموي اإلشبيلي كان إماما يف العربية عارفا بعلم الكالم درس العربية ٣
ذكيا ذا عدالة ومروءة مقبوال عند احلكام واآلداب بإشبيلية أكثر من مخسني سنة، وكان عاقال و

  .هـ٦١٨والقضاة، وكان مييل إىل مذهب ابن الطراوة يف النحو، ومات بإشبيلية سنة 
  . ب، ج٤
  . أ، ب٥
  ".أو خرب" ويف ج ٦
  . أ، ج٧
  ".واملستغين" أ، ج، ويف ب ٨

)١/٢٧٠(  

  

وليس احتاد الناطق معتربا كما مل ال نسلم أن جمموع النطقني ليس بكالم بل هو كالم : أن يقول: أحدمها
  .يكن احتاد الكاتب معتربا يف كون اخلط خطا

أن يقال كل واحد من املصطلحني إمنا اقتصر على كلمة واحدة اتكاال على نطق اآلخر : والثاين
باألخرى، فمعناها مستحضر يف ذهنه فكل واحد من املصطلحني متكلم بكالم كما يكون قول القائل 

  .هـ خمتصرا. ا. املرئي زيد: أي. حا زيدلقوم رأوا شب
 غري مقصور؛ ألن الكالم مشتمل على اإلسناد ال يتصور ٢"ناطقني" صدور الكالم من ١"إن: "وأقول

  . إال من واحد، وكل واحد من املصطلحني متكلم بكالم كما أجاب به ثانيا٣"صدوره"
  :وقوله

  مث حرف الكلمواسم وفعل .................................. ... 
.  اسم وفعل وحرف ال رابع هلا٥"الكلم الذي يتألف منه الكالم: أي" الكالم ٤"منه"يتألف : بيان

ودليل احلصر أن الكلمة إن مل تكن ركنا لإلسناد فهي احلرف وإن كانت ركنا له، فإن قبلته بطرفيه فهي 
  .االسم وإال فهي الفعل
 أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي ٧"األمساء"اها ذه  هذه القسمة ومس٦"إىل"وأول من قسم الكلم 

واعلم أن الكلم ، ٩ يعتد خبالفه٨"ال"إال من : اهللا عنه، والنحويون جممعون على أن أقسام الكلم ثالثة



  اسم جنس
__________  

  . ج١
  ".الناطقني" ب، ج، ويف أ ٢
  ".صدورا" ب، ج، ويف أ ٣
  ".منها" ب، ج، ويف أ ٤
  . ب، ج٥
  . ب أ،٦
  . أ، ج٧
  . أ، ج٨
/ ١صبان .  هو أبو جعفر بن صابر فإنه زاد اسم الفعل مطلقا ومساه خمالفة، واحلق أنه من أفراد االسم٩

٢٣.  

)١/٢٧١(  

  

 وخصوص من وجه، ٣ ثالث كلمات، وبينه وبني الكالم عموم من وجه٢ وأقل ما يتناول١مجعي
 فصاعدا، وأخص من جهة أنه ال يتناول غري فالكالم أعم من جهة أنه يتناول املركب من الكلمتني

املفيد، والكلم أعم من جهة أنه يتناول املفيد وغري املفيد، وأخص من جهة أنه ال يتناول املركب من 
 مبا ٥"الكلم خمصوص"أن " اسم وفعل مث حرف الكلم: "مقتضى قوله: فإن قلت. ٤"كلمتني كما سبق"

: لق على ثالث كلمات فصاعدا من ثالثة أجناس حنووليس كذلك بل يط. تركب من اسم وفعل وحرف
  ".غالم زيد ذاهب" أو من جنس واحد حنو ٦"إن زيدا ذاهب: "أو من جنسني حنو" إن زيدا ذهب"

 األجناس الثالثة، أعين الكلمة اليت يراد ا جنس األمساء والكلمة اليت يراد ٧"ههنا"املعىن بالكالم : قلت
 االعتبار ال يقع إال على الثالثة ٨"ذا"والكلم .  يراد ا جنس احلروفا جنس األفعال والكلمة اليت

  .املذكورة، وال يتصور فيه غري ذلك
وأما إطالق الكلم على ما ذكر من املثل وحنوها فصحيح باعتبار اآلحادي ألن الكلمة كما تطلق ويقصد 

  . واألفعال واحلروف٩"آحاد األمساء"ا جنس االسم أو الفعل أو احلرف تطلق ويقصد ا 
  . هذا كلم١٠"إن زيدا ذهب"يف حنو : فإذا قيل

__________  
اسم مجع، واملختار أنه اسم جنس مجعي؛ ألنه ال يقال إال على ثالث كلمات فأكثر : وقيل. مجع:  وقيل١



ما : واسم اجلنس اجلمعي. ٩ ص١األمشوين ج. هـ. ا. سواء احتد نوعها أو مل يتحد أفادت أم مل تفد
  .دل على أكثر من اثنني وفرق بينه وبني واحده بالتاء شجر وشجرةي

  ".وأقله يتناول" أ، ب ويف ج ٢
  . أ، ج٣
  ".الكلمتني" ج، ويف أ، ب ٤
  ".الكلم غري خمصوص" أ، ج ويف ب ٥
  . ج٦
  ".هنا" أ، ويف ج ٧
  ".على هذا"ويف ب ،  أ، ج٨
  . ب، ج٩

  ".ذاهب" أ، ويف ب، ج ١٠

)١/٢٧٢(  

  

  .هنا كلمة يراد ا الشخص ال اجلنس فتأملهفواحد الكلم 
 أنه قسم الكلم إىل غري أقسامه؛ ألن االسم والفعل واحلرف أقسام للكلمة ال ١"الناظم"وأورد على 

 اسم ٢أقسام للكلم، وأقسام الكلم أمساء وأفعال وحروف؛ ألن عالمة صحة القسمة جواز إطالق
  .املقسوم على كل واحد من األقسام

 وإمنا يلزم صدق اسم املقسوم على كل من األقسام يف ٣"أجزائه"ن هذا من تقسيم الكل إىل أ: واجلواب
  . والناظم مل يقصد ذلك٤تقسيم الكلي إىل جزئياته

ليس جبيد؛ ألن مث للتراخي وإذا قسمنا شيئا إىل " مث حرف"يف قوله " مث"وأورد عليه أيضا أن إدخال 
" مث حرف: "أن مث يف قوله: واجلوب، لشيء املقسم نسبة واحدةأشياء فنسبة كل واحد من األقسام إىل ا

، وجيوز أن تكون على باا للتنبيه ٦"ألا املعهودة يف مثل ذلك" مبعىن الواو؛ ٥حيوز أن يكون استعملها
  .على تراخي مرتبة احلرف عن االسم والفعل، لكونه فضلة، وكل منهما يكون عمدة

  ".واحده كلمة: "وقوله
 لفظ بالفعل ٧"وجد ا"واحد الكلم كلمة، فكل من االسم والفعل واحلرف كلمة : كلم أيالضمري لل

: أو بالقوة دل بالوضع على معىن مفرد، وتطلق يف االصطالح جمازا على أحد جزءي العلم املضاف حنو
  "امرئ القيس"

__________  



 ستمائة وتعلم يف ٦٠٠ولد سنة  هو حممد بن عبد اهللا بن مالك مجال الدين الطائي اجلبائي النحوي ١
دمشق وتصدر لتعليم العربية يف حلب، أما النحو والصرف فكان فيهما حبرا ال يشق جلجه واشتهر 

وصنف تصانيف مشهورة وكان أمة يف االطالع على ، باأللفية اليت نظمها يف النحو وتعرف بامسه
  .هـ ودفن يف دمشق٦٧٢وتويف سنة ، األحاديث وأشعار العرب وهو يستشهد ما بعد القرآن الكرمي

  . ب، ج٢
. حتليل املركب إىل أجزائه اليت تركب منها: وهو" تقسيم الكلي"ويف النسخ " جزئياته"ويف أ ،  ب، ج٣

  ,٢٢/ ١أبو خضري 
  ,٢٢/ ١ هو ضم قيود إىل أمر مشترك لتحصل أمور متعددة بعدد القيود، أبو خضري ٤
  ".استعماهلا"ويف ج ،  أ، ب٥
  . أ٦
  ".وحدها"ويف ج ، ، ب أ٧

)١/٢٧٣(  

  

وفيه ، ٢"والكلم اسم جنس يتميز واحده بالتاء" كلمة حقيقية، وكل منهما كلمة جمازا ١"فمجموعهما"
  . يف ألفيته واحدها على الثانية٣لغتان التذكري والتأنيث فقال واحده على األوىل، وقال ابن معط

يعين عم الكلمة والكالم والكلم، " والقول عم"وله وق، ٤"كَبِد"ويف الكلم ثالث لغات يف نظائره حنو 
 من الثالثة قول حقيقة، ويطلق جمازا على الرأي واإلشارة وما يفهم من حال ٥"واحد"فيطلق على كل 

خالفا ملن جعلهما مترادفني، وقد سبق ،  على املهمل٦"ألنه ال يطلق"الشيء وهو أخص من اللفظ؛ 
  .ذكره
  :وقوله

  كلمة ا كالم قد يؤم........ ... ...................
كلمة "بيان ألن الكلمة قد يقصد ا يف اللغة ما يقصد بالكالم، فتطلق على اللفظ املفيد كقوهلم 

  .هو جماز مهمل يف عرف النحويني" الشهادة
  .٨" باسم بعضه٧تسمية الشيء"هو من : فقيل
فأطلق ،  بذلك الكلمة٩ك وحدة فشابهإن أجزاء الكالم ملا ارتبط بعضها ببعض حصلت له بذل: وقيل

  .عليه كلمة
  .١١ ثالث، شرع يف بيان ما مييز كل واحد منها عن أخويه١٠"الكلم"وملا ذكر أن 

__________  



  ".جمموعها" ب، ج، أ ١
  . زيادة يف نسخة أ٢
  . مضى يف املقدمة التعريف به٣
  .متر، سدر، نبق:  فَعل وفعل وفَعل٤
  . ب٥
  ".لئال يطلق"ويف ج " ينطلقألنه ال " ب ويف أ ٦
  ".من باب تسمية اهللا" أ، ج، ويف ب ٧
  ,٤، وراجع الشارح ص١١/ ١أمشوين " كتسميتهم ربيئة القوم عينا "٨
  ".فأشار"ويف أ ،  ب، ج٩

  ".الكلمات" ب، ويف أ، ج ١٠
  ".إخوته"ويف أ ،  ب، ج١١

)١/٢٧٤(  

  

  :ما مييز االسم
  :فقال

  ومسند لالسم متييز حصل... باجلر والتنوين والندا وأل 
  :فذكر لالسم مخس عالمات

وال جر بغريها خالفا ملن زاد " غالم زيد"وباملضاف حنو " بزيد"اجلر وهو يشمل اجلر باحلرف حنو : األوىل
  .١التبعية
  .٤ حرف اجلر٣"ذكر" اجلر أوىل من ٢"ظهر أن ذكر"وقد 

 للنون الساكنة اليت تلحق اآلخر ٥امساالتنوين وهو مصدر نونت الكلمة، مث غلب حىت صار : والثانية
متكني وتنكري وعوض ومقابلة وترمن، وزاد : لفظا وتسقط خطا وهو عند سيبويه واجلمهور مخسة أقسام

   سادسا٦األخفش
__________  

يا : وتوكيد كقوله" هذا جحر ضب خرب: " أثبت اجلمهور اجلر بااورة للمجرور يف نعت مثل١
هم، جبر كلهم على ااورة ألنه توكيد لذوي املنصوب ال للزوجات وإال صاح بلغ ذوي الزوجات كل

ال ثالث هلما، : "١٩ ص٢قال السيوطي يف مهع اهلوامع ج. والذي زاد للتبعية هو األخفش. لقال كلهن
/ ٢واجلر بااورة سبب للجر ضعيف كما يف هومع اهلوامع ، ..."ومن زاد التبعية فهو رأي األخفش



واسم جمرور " بسم اهللا الرمحن الرحيم"ا اجتمع سواء أكان العامل حرفا أم إضافة تبعية ومثال م، ٥٥
  .بالتبعية" الرمحن الرحيم"باحلرف، واهللا باإلضافة، و

 ١٨ ص١واحلق أن التبعية ليست عامال، إمنا العامل هو عامل املتبوع يف غري البدل، قال اخلضري ج
ل هو عامل املتبوع من حرف أو إضافة إذ ال عامل غريمها حىت وأن العامل يف التابع ليس التبعية ب"

  ".ااورة والتوهم
  . ج، ب٢
  . ج٣
وهو أوىل من التعبري حبرف اجلر، لتناوله اجلر : قال يف شرح الكافية: "١١ ص١ قال األمشوين ج٤

  .هـ. ا". باحلرف واإلضافة
  . أ، ج٥
وهو األخفش األوسط أحد ، ألخفش البصريهو سعيد بن مسعدة املعروف با:  أبو احلسن األخفش٦

أئمة النحاة من البصريني، أخذ النحو عن سيبويه، وإن كان أكرب منه، وعلم والد الكسائي بعد أن رحل 
أحفظ من أخذ عن : هو أوسع الناس علما، وقال املربد: سيبويه إىل األهواز، وكان ثعلب يقول فيه

ومات األخفش ، قاييس يف النحو، واالشتقاق وغري ذلكوصنف كتبا كثرية منها امل، سيبويه األخفش
  .هـ٢١٥سنة 

)١/٢٧٥(  

  

  .هو قسم الترمن: ، وقيل٢ وأنكره السريايف والزجاج١وهو الغايل
  .وهو الالحق لالسم املعرف املنصرف إشعارا ببقائه على أصالته" زيد، رجل" حنو ٣فتنوين التمكني
لغري معني، وهو الالحق بعض املبنيات " سيبويه" ما، وحنو إذا أردت سكوتا" صه" حنو ٤وتنوين التنكري

  ".ويه"فرقا بني نكرا ومعرفتها، ويطرد فيما آخره 
 وبعيل تصغري بعلي، فالتنوين فيهما ٦ وغواش٥عوض عن حرف حنو جوار: وتنوين العوض ضربان

   الياء احملذوفة على٧"عن"عوض 
__________  

 ١دة على النون، والغايل من الغلو وهو الزيادة قال األمشوين ج وهو الالحق للقوايف املقيدة زيا١
ويسمى التنوين الغايل، زاد األخفش ومساه بذلك ألن الغلو الزيادة، وهو زيادة على الوزن، : "١٢ص

الغايل -وزعم ابن احلاجب أنه إمنا يسمى غاليا لقلته وقد عرفت أن إطالق اسم التنوين على هذين 
وااز أي باالستعارة عالقته املشاكلة اليت هي املشاة يف "، "يردان على الناظم جماز فال -والترمن



  ,٣١ ص١صبان ج. هـ. ا". الشكل والصورة
 هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي وكان من أهل الفضل والدين، وكانت ٢

شرط له أن يعطيه كل يوم درهم وما زال صناعته خرط الزجاج، مث مال إىل النحو فلزم املربد ليعلمه، و
يالزمه حىت نبغ يف النحو، ووىف بشرطه حىت فرق املوت بينهما، وله تصانيف كثرية منها خمتصر النحو 

وقد ، هـ٣١٦وتويف ببغداد سنة ، وغري ذلك، وشرح أبيات سيبويه وكتاب ما ينصرف وما ال ينصرف
  ".احشرين على مذهب أمحد بن حنبلاللهم : "أناف على الثمانني، وآخر ما مسع عنه

  . ويسمى تنوين الصرف٣
حلكاية " كغاق"واسم الصوت " كإيه" قياسا يف العلم املختوم بويه كسيبويه ومساعا يف اسم الفعل ٤

  .صوت الغراب
 جواري بالضم -على الصحيح-مجع جارية وهي السفينة، وفتية النساء، وأصل جوار :  جوار٥

 فحذفت الياء اللتقاء الساكنني وحذف التنوين لوجود صيغة منتهى اجلموع والتنوين استثقلت الضمة
  .تقديرا؛ ألن احملذوف لعلة كالثابت فخيف رجوع الياء فجيء بالتنوين عوضا عنها

  .مجع غاشية وهي الغطاء ومها من اجلموع املعتلة على وزن فواعل وهي يف نسخة ج:  وغواش٦
  ".من" أ، ويف ب، ج ٧

)١/٢٧٦(  

  

على " كل وبعض: "وإما مفرد حنو" يومئذ: " إما مجلة حنو٢"من املضاف إليه" وعوض ١"صحيحال"
  .٣رأيٍ

وهو الالحق ملا مجع بألف وتاء مزيدتني مسي بذلك؛ ألنه قابل النون يف " مسلمات"وتنوين املقابلة حنو 
مية كما ثبت النون يف حنو  بدليل ثبوته بعد التس٤مجع املذكر السامل وليس بتنوين الصرف خالفا للربعي

  .٥"لغريه"وهذه األربعة من خواص االسم؛ ألا ملعان ال تليق " عرفات"
  : كقوله٧ وقيس٦وهو الالحق للروي املطلق عوضا من مدة اإلطالق يف لغة متيم، وتنوين الترمن

   ... ...................................٨أقلي اللوم عاذل والعتابن
__________  

حتذف الياء اللتقاء الساكنني بناء على الراجح من محل مذهب سيبويه : أي" األصح"، ج، ويف ب  أ١
واجلمهور على تقدمي اإلعالل على منع الصرف لتعلق اإلعالل جبوهر الكلمة خبالف منع الصرف فإنه 

  ,٣٢/ ١صبان . حال للكلمة
  ".من مضاف إليه" أ، ب ويف ج ٢



  ,٣٥/ ١. هـ. ا. نه تنوين صرف يذهب مع اإلضافة ويثبت مع عدمهاوالتحقيق أ:  قال يف التصريح٣
 هو علي بن عيسى بن الفرج بن صاحل الربعي أبو احلسن الزهري، أحد أئمة النحويني وحذاقهم ٤

اجليدي النظر الدقيقي الفهم والقياس، وكان مبتلى بقتل الكالب، وتصدر يف بغداد لإلفادة، غري أن 
ومن تصانيفه شرح اإليضاح، وشرح ، اس منه فقد تبذل يف اون إىل غري حدشذوذه اخللقي نفر الن

  .هـ٤٢٠خمتصر اجلرمي، وتويف ببغداد سنة 
  ".بغريها"ويف أ " بغريه" ب، ويف ج ٥
  . ومتيم قبيلة من أشهر قبائل مضر العدنانية٦
  .على سجيته وطبيعته من القبائل اليت كانت بعيدة عن تيار العجمة وهي اليت كتب للساا البقاء ٧
وهو مطلع قصيدة يهجو .  البيت جلرير بن عطية بن اخلطفي، أحد الشعراء ايدين وهو شاعر أموي٨

  .ا الراعي النمريي الشاعر
  :وعجز البيت

  وقويل إن أصبت لقد أصابن
  .وهذا الشرح غري موجود يف ب، ج

  .التعنيف:  العتاب-العذل: اللوم-خففي : أقلي: الشرح
، واهللا لقد أصابن: خففي يا عاذلة من لومي وتعنيفي، وإن رأيت مين صوابا فال تنكريه علي وقويل: املعىن

  . = أراد إن قصدت النطق بالصواب بدل اللوم-بكسر التاء-ومن قال أصبت 

)١/٢٧٧(  

  

أي تنوين ذي ترمن وإمنا هو عوض من ، هو على حذف مضاف: قال املصنف، تنوين الترمن: وقوهلم
 الروي، وهذا القسم يشترك فيه االسم والفعل ٢"حرف"؛ ألن الترمن مد الصوت مبدة جتانس ١رمنالت

  .واحلرف
  :فمثاله يف قول العجاج

  ٣يا صاح ما هاج العيون الذرفن
__________  

 مسند للياء اليت للمخاطبة الواحدة مبين على حذف النون -من اإلقالل-فعل أمر ": أقلي: "اإلعراب= 
منادى مرخم ": عاذل. "مفعول به": اللوم. "نثة املخاطبة فاعل مبين على السكون يف حمل رفعوياء املؤ

": والعتابا. "يا عاذلة: حذفت منه ياء النداء مبين على ضم احلرف احملذوف يف حمل نصب وأصله
فعل ماض فعل " أصبت. "حرف شرط": إن. "فعل أمر والياء فاعله": وقويل. "معطوف عل اللوم



مجلة يف ": لقد أصابن. " التاء فاعله وهذا اللفظ يروى بضم التاء للمتكلم وبكسرها للمخاطبةالشرط
  .حمل نصب مقول القول، وجواب الشرط حمذوف يدل عليه ما قبله

  .إن أصبت فقويل لقد أصابا: إن أصبت فأقلي اللوم، أو: والتقدير
  . الترمن، وهو اسم مقترن بألفإن التنوين فيه بدل ألف اإلطالق لترك" العتابن: "الشاهد

، وابن ١٥٧/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٤/ ١ذكره ابن هشام يف أوضح املسالك : مواضع البيت
/ ٢، واخلصائص البن جين ٢٢٩ ص٢، وسيبويه ج١٢/ ١، واألمشوين ٦/ ١عقيل يف شرحه لأللفية 

  ,٣٨٥/ ٢، واإلنصاف البن األنباري ٩٦
  ,٦/ ١نوين بدال من األلف ألجل الترمن فجيء بالت:  قال ابن عقيل١
  ".حركة" أ، ويف ج ٢
وامسه عبد اهللا بن رؤية، والعج رفع الصوت، ورؤبة بضم الراء وسكون اهلمزة ،  قائله الراجز العجاج٣

وفتح الباء املوحدة بعده هاء ساكنة وهي يف األصل اسم القطعة من اخلشب يشعب ا اإلناء ومجعها 
  .رئاب

من اهليجان يقال هاج الشيء يهيج هيجا وهياجا وهيجانا، واهتاج ويج أي ثار " هاج: "الشرح
 مجع ذرافة من ذرف -بضم الذال املعجمة وفتح الراء املشددة-" الذرف. "وهاج هنا متعد. وحترك

  .الدمع إذا سال
ما "قالل منادى مرخم على لغة االنتظار ومل يرخم على لغة االست" صاح"حرف النداء " يا: "اإلعراب

نصب " الذرفن"مفعوله " العيون"ما مبتدأ وهاج فعل والضمري الذي فيه هو فاعله يرجع إىل ما " هاج
  .على أنه صفة للعيون واجلملة خرب مبتدأ

  .فإنه مجع بني األلف والالم وتنوين الترمن" الذرفن: "االستشهاد يف قوله
  .٥، وابن الناظم ص١٩٩ ص٢ذكره سيبويه ج: مواضع الشاهد

)١/٢٧٨(  

  

  :ويف الفعل
  ١من طلل كاألحتمى أجن
  :ويف احلروف قول النابغة

  ٢ملا تزل برحالنا وكأن قدن... أزف الترحل غري أن ركابنا 
__________  

  . قائله أيضا الراجز العجاج١



بفتح " كاألحتمي" وهو ما شخص من آثار الدار ومجعه أطالل وطلول -بفتحتني-" من طلل: "الشرح
سكون التاء املثناة من فوق وفتح احلاء املهملة وهو نوع من الربود ا خطوط دقيقة، وليست اهلمزة و

. الياء فيه للنسبة، وإمنا هي مثل الياء يف قوهلم قصي بردى وشبه به األطالل من أجل اخلطوط اليت فيه
  .فعل ماض يقال أج الثوب إذا بلي وخلق" أجا"

كالربد : ، صفة موصوفها حمذوف، أي"كاألحتمي"تعلق بقوله هاج جار وجمرور م" من طلل: "اإلعراب
  .مجلة فعلية ماضية يف حمل النصب على احلال" أجن"األحتمي، وهو صفة لطلل، وحملها اجلر 

  .فإنه أدخل تنوين الترمن يف الفعل" أجن"يف قوله : االستشهاد
، ٥وابن الناظم ص. ٢٩٩ص ٢ وسيبويه ج٤١/ ٢ذكره ابن هشام يف املغين : مواضع الشاهد

  .١٧١/ ١واخلصائص 
من طلل إىل آخره، : مث قال. يف شرح الشواهد الكربى جعل املثال األول واملثال الثاين بيتا واحدا: تعليق

يا صاح مما هاج إىل آخره، كما زعمه ابن الناظم وغريه، فإم ومهوا يف ذلك ومها : ليس من تتمة قوله
  ".من طلل أمسى حياكي املصحفا" تغاير قافية اآلخر، فإن متام األول بل لكل منهما قافية، فاحشا

  . الشواهد الكربى٢٩ ص١ج-صدر البيت " من هاج أشجانا وشجوا قد شجا"ومتام الثاين 
 البيت للنابغة الذبياين وامسه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن ذبيان وهو بضم الذال املعجمة ٢

  .وهو من الكامل-فيها املتجردة زوج النعمان بن املنذر وكسرها من قصيدة له يصف 
الترحل .  واملعىن واحد-بكسر العني-على وزن فعل " أفد"دنا وقرب، ويروى " أزف: "الشرح

مجع ركوب وهو : اإلبل الرواحل واحدها راحلة وال واحد هلا من لفظها، وقيل" الركاب"، "االرحتال"
من الرحيل مجع " الرحال"وأصله تزول، ،  مضارع زال-الزايمضموم -" تزل"ما يركب من كل دابة، 

  .وكأن قد زالت وذهبت، قرينة ملا تزل: أي" وكأن قد"رحل وهو مسكن الرجل ومرتله، 
. حرف توكيد" أن. "نصب على االستثناء": غري. "فاعل": الترحل. "فعل ماض": أزف: "اإلعراب

  " =تزل. "حرف نفي وجزم: "ملا. "امسها، والضمري فيه مضاف إليه" ركابنا"

)١/٢٧٩(  

  

فمثاله يف االسم قول ، والغايل هو الالحق للروي املقيد وهو كتنوين الترمن يف عدم االختصاص باالسم
  :رؤبة

١وقامت األعماق خاوي املخترِقْن  
  : امرئ القيس٢ويف الفعل قول، أصله املخترق فزاد التنوين وكسر احلرف الذي قبله اللتقاء الساكنني

  ٣ويعدو على املرء ما يأمترنْ.................................... ... 



  :أي ما يأمتر، ويف احلرف
__________  

حرف تشبيه ونصب وامسها ": كأن. "جار وجمرور متعلق به": برحالنا. "فعل مضارع جمزوم بلما= 
  .وكأن قد زالت: وخربها مجلة حمذوفة تقديرها. ضمري الشأن

  ".وكأن قدن: "يف دخول تنوين الترمن يف احلرف وذلك يف قوله: د فيهاالستشها
، والشاطيب يف شرحه لأللفية يف ١٤٨/ ١، وابن هشام يف املغين ٦/ ١ذكره ابن عقيل : مواضع البيت

، واخلصائص ٥٢٥، وخزانة األدب رقم ١٤٨/ ٨باب املعرف باأللف والالم، وابن يعيش يف املفصل 
  ,١٢/ ١واألمشوين ، ١٤٣/ ١ اهلمع ج، والسيوطي يف٣٦١/ ٢
  ".مشتبه األعالم ملاع اخلفقن" قائله رؤبة بن العجاج وبعده ١

 -بفتح العني وتضم-مجع عمق" األعماق"الذي تعلوه القتمة وهو لون فيه غربة ومحرة " القامت: "الشرح
املمر " املخترق. "خالباخلاء املعجمة من خوى البيت إذا " اخلاوي. "وهو ما بعد أن أطراف الصحراء

  .الواسع املتخلل للرياح ألن املار خيترقه مفتعل من اخلرق وهي املفازة
مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل ": قامت. "واو رب: الواو: اإلعراب

مشتبه . "همضاف إلي" املخترق. "صفة لقامت": خاوي. "مضاف إليه": األعماق. "حبرف اجلر الزائد
تنشطته كل مغالة "صفتان أيضا لقامت، وخرب املبتدأ مذكور بعد أبيات وهو ": األعالم، ملاع اخلفقن

  ".لوهق
هي التنوين الغايل والغرض من إحلاقها الداللة على " املخترقن"أن النون الساكنة يف قوله : االستشهاد فيه

  .الوقف
، وابن هشام يف ١٢/ ١، واألمشوين ٧/ ١ن عقيل ، واب٥من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه

، والشاهد ٨٠/ ٢، والسيوطي يف اهلمع ١١٨/ ٢وقد ذكره ابن يعيش يف املفصل . ٣٥/ ٢املغين 
  . سيبويه٣٠١ ص٢اخلامس يف خزانة األدب ج

  . ج٢
ال  البيت المرئ القيس بن حجر بن احلارث بن عمرو الشاعر الفائق مات يف بالد الروم عند جبل يق٣

  . =له عسيب

)١/٢٨٠(  

  

  ١كان فقريا معدما قالت وإنن... قالت بنات العم يا سلمى وإنن 
  .وإن: أي



__________  
  :وصدر البيت= 

  .أحار بن عمرو وكأين مخرنْ
وقال ، يعدو على ائتماره أمرا ليس برشد: ما مصدرية والتقدير" ما يأمتر"فعل وفاعله " ويعدو: "الشرح

من : "به ويرتل عليه مكروه ما يأمتر به وحيمل نفسه على فعله، وهذا حنو قول العامةيصي: األعلم معناه
تصلح أن تكون لالستئناف وتصلح أن تكون للتعليل على " ويعدو"والواو يف " حفر حفرة وقع فيها

 يا حارث بن عمرو وكأين خامرين داء ألجل عدوان االئتمار بأمر ليس: معىن الم التعليل فيكون املعىن
  .برشد، وتصلح ألن تكون زائدة على رأي الكوفيني واألخفش

كأن حرف " كأين"يا حارث بن عمرو : اهلمزة لنداء القريب وحار منادى مرخم، أي" أحار: "اإلعراب
" على املرء"الواو لالستئناف، يعدو فعل مضارع " ويعدو"خربها " مخر"تشبيه ونصب وياء املتكلم امسه 

ال حمل هلا صلته " يأمتر" أن تكون موصوال امسيا فهو فاعل يعدو، وعليه فجملة جيوز" ما"متعلق بيعدو 
موصوال حرفيا، وهو وصلته " ما"والعائد حمذوف، ويعدو على املرء األمر الذي يأمتره، وجيوز أن تكون 

  .يف تأويل مصدر فاعل يعدو، وال حتتاج حينئذ إىل عائد
  . أدخل فيه التنوين الغايلحيث" ما يأمترون"يف قوله : االستشهاد فيه

، ويف جممع ٨٠ ص٢، والسيوطي مهع اهلوامع ج١٢/ ١ذكره يف شرحه لأللفية األمشوين : مواضعه
  ,٤٧٤٤ رقم ٤٢٥ ص٢األمثال ج

  .والبيت من الرجز املسدس،  قائله رؤبة بن العجاج١
وإن "، ويروى هو الذي ال ميلك شيئا أصال" معدما"ذكرها الراجز مصغرة ومكربة " سلمى: "الشرح

  .أنشده الشيخ أبو حيان رمحه اهللا" كان عييا معدما
  .رضيت به وإن كان كذلك: قلن يا سلمى أترضني ذا البعل وإن كان شديد الفقر؟ قالت: املعىن

حرف نداء " يا"فاعل ومضاف إليه " بنات العم"فعل ماض والتاء عالمة التأنيث " قالت: "اإلعراب
" إن"إن كان إخل " و"إن كان غنيا واجدا : واو عاطفة على حمذوف تقديرهال" وإنن"منادى " سلمى"

صفة خلرب " معدما"خرب كان " فقريا"فعل ماض ناقص فعل الشرط وامسها ضمري مستتر ": كان"شرطية 
وإن كان فقريا معدما : وتقديره. وجواب الشرط حمذوف دل عليه معىن الكالم. كان، أو خرب ثان هلا

شرطية حذف " إن"الواو عاطفة على مثال السابقة " وإنن"فعل ماض والتاء للتأنيث " قالت"ترضني به 
ومجلتا الشرط واجلواب يف املوضعني يف حمل . شرطها وجواا لداللة شرط السابقة وجواا عليهما

  .نصب مقول القول
ة على الوزن، فلذلك يف املوضعني حيث أدخل الراجز فيه التنوين زياد" وإنن: "يف قوله: االستشهاد فيه

  .مسي التنوين الغايل
  .٨٠/ ٢، وذكره السيوطي يف اهلمع ١٥/ ١ابن هشام : ذكره من شرح األلفية: مواضعه



)١/٢٨١(  

  

  .٢" سابعا، وهو تنوين االضطرار١قسما"وزاد بعضهم يف أقسام التنوين 
  :٣كقول الشاعر

  ...... ...........................سالم اهللا يا مطر عليها 
  . إال األربعة األول٤"املصنف"ومل يعن 

  .فقد أطلق يف موضع التقييد: فإن قلت
  .والتنوين، للعهد، فلم يشتمل غري املختص باالسم: يف قوله" أل"فقد أجيب بأن : قلت

__________  
  . يف نسخة ب١
مث " إلمجاعجيوز تنوين املنادى املبين يف الضرورة با: "١٧٣ ص١ قال السيوطي يف مهع اهلوامع ج٢

اختلف هل األوىل بقاء الضمة أو نصبه؟ فاخلليل وسيبويه، واملازين على األول علما كان أو نكرة 
وأبو عمرو وعيسى بن عمرو اجلرمي واملربد على الثاين ردا على " سالم اهللا يا مطر عليها"مقصودة 

" عديا لقد وقتك األواقييا : "أصله كما رد غري املنصرف إىل الكسر عند ثبوته يف الضرورة كقوله
واختار ابن مالك يف شرح التسهيل بقاء الضم يف العلم والنصب يف النكرة املعينة ألن شبهها باملضمر 

أضعف، وعندي عكسه وهو اختيار النصب يف العلم لعدم اإللباس فيه والضم يف النكرة املعينة لئال 
ركة الستهوائهما يف التنوين ومل أقف على هذا يلتبس بالنكرة غري املقصودة، إذ ال فارق حينئذ إال احل

  ".الرأي ألحد
 قائله األحوص األنصاري وامسه عبد اهللا بن حممد بن عاصم بن صعصعة، وهو شاعر جميد من شعراء ٣

  .وهو من الوافر. األحوص الذي يف مؤخر عينه ضيق. الدولة األموية
  :وعجز البيت

  وليس عليك يا مطر السالم
  . البيت كلهويف نسخة ج ذكر

وكان دميما أقبح الناس وكانت امرأته من أمجل النساء وأحسنهن ، مطر اسم رجل" يا مطر: "الشرح
فأنشد األحوص قصيدة تتضمن هذا البيت يصف فيه ، وكانت تريد فراقه وال يرضى مطر بذلك

  .أحواهلما
 على الضم يف حمل نصب، منادى مبين" مطر"حرف نداء ": يا"مضاف إليه " اهللا"مبتدأ : سالم: اإلعراب

فعل ماض ناقص " وليس"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ " عليها"ونون ألجل الضرورة 
اسم ليس " السالم"حرف نداء ومنادى " يا مطر"متعلق مبحذوف خرب ليس مقدم على االسم " عليك"



  .تأخر عن اخلرب
  .إنه ضرورة: فقيل. لهفإنه منون يف غري حم" يا مطر"يف قوله : االستشهاد فيه

، ١١٨/ ٢ وشرحه لأللفية ٢٥/ ٢، وابن هشام يف املغين ١٩٥/ ٢ذكره ابن عقيل يف املنادى : مواضعه
 ١ ج١٩٥/ ١، والشاهد السادس بعد املائة يف اخلزانة، واإلنصاف ١٧٣/ ١والسيوطي يف اهلمع 

  . سيبويه٣١٣ص
  ".الناظم" أ، ويف ب، ج ٤

)١/٢٨٢(  

  

" أل" إليه عند من تذكر له عالمات األمساء، وإن جعلت ١"اللفظ" معهود يصرف وفيه نظر، إذ ال
  .جنسية فقد يقال مل يعترب الترمن والغايل لقلتهما واختصاصهما بالشعر

وحيذف وصال "إن تسمية ما يلحق الروي تنوينا جماز، وإمنا هو نون بدليل أنه يثبت وقفا : وقد قيل
  .٢"خبالف التنوين
  . هذا من خواص االسم يف مجيع وجوههفالتنوين على

ظاهر قول سيبويه يف الذي يسمونه تنوين الترمن أنه ليس بتنوين : ٣وقال أبو احلجاج يوسف بن معزوز
  .وإمنا هو نون تتبع اآلخر عوضا عن املدة

النداء وهو الدعاء بيا أو إحدى أخواا، وهو من خواص االسم، ألن املنادى مفعول به، : الثالثة
  . ألنه خمرب عن املعىن٤فعول به ال يكون إال امساوامل

وإمنا اختص االسم بالنداء، ألنه مفعول به يف املعىن واملفعولية ال تليق بغري : وقال يف شرح التسهيل
االسم، واعترض قوله يف املعىن ألن ظاهره أنه ليس مفعوال صرحيا من جهة اللفظ، وقد سبقه أبو 

   إىل هذه٥موسى
__________  

  ".النظر" أ، ج ويف ب ١
  . أ٢
قال .  هو يوسف بن معزوز القيسي أبو احلجاج األستاذ األديب النحوي من أهل اجلزيرة اخلضراء٣

كان حنويا جليال من أهل التقدم يف علم الكتاب، أخذ العربية عن أيب إسحاق والسهيلي : ابن الزبري
  .ثري منهم أبو الوليد يونس وغريهوكان متصرفا يف علم العربية حسن النظر، أخذ عنه عامل ك

  .وألف شرح اإليضاح للفارسي والرد على الزخمشري يف مفصله وغري ذلك
  .مات مبرسية يف حدود سنة مخس وعشرين وستمائة



يا رب كاسية يف الدنيا عارية يوم "} ، يا لَيت قَومي يعلَمونَ{: على احلرف يف حنو" يا"وأما دخول  "٤
 فلمجرد التنبيه، وال يلزم -بتخفيف أال-" أال يا اسجدوا: "ى الفعل يف قراءة الكسائيوعل، " القيامة

 ١خضري ج. هـ. ا". يا هؤالء"املنادى حمذوف تقديره : ذكر املنبه بل تكفي مالحظته عقال، وقيل
  .٢١ص

 غري مقصود وقد يكون املفعول مجلة كما يف املفعول الثاين من ظن وأخواا ألن أصله خرب املبتدأ، وهو
  .يف هذا الباب

ولقب بذلك لشراسته، الزم ثعلبا زهاء أربعني حوال مث خلفه ،  هو سليمان بن حممد امللقب باحلامض٥
كان أوحد املذكورين من العلماء بنحو الكوفيني، وكان دينا صاحلا، وكان : قال اخلطيب. بعد موته

 من ذي احلجة سنة مخس وثالمثائة يف مات لست بقني. يتعصب على البصريني، وله يف النحو خمتصر
  .بغداد

)١/٢٨٣(  

  

 ومجهور البصريني أن املنادى مفعول من جهة اللفظ ١العبارة، وهذه مسألة خالف، ومذهب سيبويه
  .واملعىن
  .٢"فيه"ويعين ا حرف التعريف وهو من خواص االسم، إذ ال حظ لغريه " أل: "الرابعة

خل على الفعل عند املصنف وبعض الكوفيني اختيارا وعند اجلمهور  املوصولة فإا قد تد٣"أل"وأما 
  :٤اضطرارا كقوله

  ... .........................................ما أنت باحلكم الترضى حكومته 
__________  

. اعلم أن النداء كل اسم مضاف إليه هو نصب على إضمار الفعل املتروك إظهاره:  قال سيبويه١
  ,٣٠٣ ص١ وهو يف موضع اسم منصوب جواملفرد رفع

  ".يف التعريف" أ، ويف ب، ج ٢
  . أ، ج٣
 قائله الفرزدق وامسه مهام بن غالب بن صعصعة خياطب رجال من بين عذرة، هجاه حبضرة عبد امللك ٤

  :بن مروان، والفرزدق شاعر إسالمي من الطبقة األوىل وعجزه
  وال األصيل وال ذي الرأي واجلدل

  . البسيطوالبيت من حبر
أي " وال األصيل" وهو الذي حيكمه اخلصمان ليفصل بينهما -بفتح احلاء والكاف-" باحلكم: "الشرح



-" اجلدل"العقل والتدبر " الرأي"اللسان : احلسب، والفصل: األصل: قال الكسائي. وال احلسيب
  . القدرة على احملاجة-بفتحتني

مل حنكمك، وال حسب يشفع لك تدخلك، ولست ذا لست أيها العذري مقبول احلكم، ألننا : املعىن
  رأي ناضج وال حجة قوية تدعم ا قولك فكيف جونا وترفع غرينا؟

" الترضى"الباء زائدة واحلكم خرب ما النافية " باحلكم"امسها " أنت"نافية تعمل عمل ليس " ما: "اإلعراب
مري مضاف إليه واجلملة ال حمل نائب فاعل والض" حكومته"أل موصول وترضى مضارع مبين للمجهول 

معطوف على احلكم " ذي"معطوف على احلكم " األصيل"الواو عاطفة وال نافية " وال"هلا صلة املوصول 
  .معطوف على الرأي" واجلدل"مضاف إليه " الرأي"أيضا وهو مضاف و

لها يف املعىن، وقال يف دخول األلف والالم يف الفعل املضارع تشبيها له بالصفة؛ ألنه مث: االستشهاد فيه
  :ليس بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول: ابن مالك

  ما أنت باحلكم املرضي حكومته
، ابن داود السندويب، ١١٨، ١٧/ ١ابن هشام ، ٣٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 املوصول، ١٣، واملكودي ص٨٩/ ١االصطنهاوي، وابن عقيل ،  املوصول٧٠/ ١واألمشوين 
  .٣٠٠/ ٢ يف املوصول واخلصائص ٢٢والسيوطي ص

)١/٢٨٤(  

  

  .فكان ينبغي االحتراز عنها
  .١؟"أو بالالم"هل األوىل أن يعرب عن حرف التعريف بأل أو باأللف والالم : فإن قلت

أحدها أنه ثنائي ومهزته مهزة قطع وصلت لكثرة االستعمال، : هلم يف حرف التعريف ثالثة مذاهب: قلت
  . واختيار الناظم٢وهو مذهب اخلليل" بأل"لى املذهب إال التعبري وال حيسن ع
  ".األلف والالم"ومل يكن يسميها " أل"وقد حكي عن اخلليل أنه كان يسميها : قال ابن جين

أنه ثنائي ومهزته مهزة وصل زائدة، وهي مع زيادا معتد ا كاالعتداد مزة استمع وحنوه، : والثاين
  . وشرحه٣ وهو مذهب سيبويه فيما نقله يف التسهيلحيث ال يعد رباعيا،

نظرا إىل أن اهلمزة كمتعد ا يف الوضع وهو أقيس، وأن يعرب " بأل"وعلى هذا املذهب جيوز أن يعرب 
  .٤نظرا إىل أن اهلمزة زائدة وقد استعمل سيبويه يف كتابه العبارتني" باأللف والالم"عنها 

هب أكثر املتأخرين، ونسبه بعضهم إىل سيبويه، وال حيسن على هذا أنه الالم وحدها، وإليه ذ: والثالث
  .املذهب إال التعبري بالالم، وللكالم على هذه املذاهب موضع غري هذا

__________  



  . ب١
 هو اخلليل بن أمحد بن عبد الرمحن األزدي البصري، كان اخلليل آية يف الذكاء وأول من استخرج ٢

من : قال سفيان الثوري. ار العرب، وكان مع هذا عفيف النفسالعروض وضبط اللغة وحصر أشع
وله مؤلفات كثرية من . أحب أن ينظر إىل رجل خلق من الذهب واملسك فلينظر إىل اخلليل بن أمحد

  .وتويف سنة مخس وسبعني ومائة وقد نيف على السبعني. أشهرها كتاب العني يف اللغة
دها وفاقا للخليل وسيبويه وقد ختلفها أم وليست اهلمزة وهي أل ال الالم وح: "٤٢ ويف التسهيل ص٣

  ".زائدة خالفا لسيبويه
  .٢٢/ ١، واخلضري ٣٤/ ١ راجع الصبان ٤

)١/٢٨٥(  

  

املسند وهو مفعل من أسند فهو لفظ صاحل ألن يكون مفعوال به ومصدرا واسم زمان واسم : اخلامسة
  . وجه إلرادمامكان وال جائز أن يراد به هنا الزمان واملكان إذ ال

وحيتمل أن يريد به املفعول به، وهو ظاهر عبارته، وهو صحيح؛ ألن املسند من خواص األمساء وذلك أن 
ويتميز االسم : املسند يف االصطالح املشهور هو احملكوم به واملسند إليه هو احملكوم عليه، فكأنه قال

وهو الفعل ، ١"أي حمكوم به" املثالني له مسند فزيد يف" زيد قائم"و" قام زيد"مبحكوم به حنو : مبسند أي
يف املثال األول واخلرب يف املثال الثاين، وذلك من عالمات امسيته، وحيتمل أن يريد به املصدر أعين 

 وبه جزم الشارح ولكن ال يصح على إطالقه؛ ٢اإلسناد، وهو نسبة شيء إىل شيء على جهة االستقالل
وإمنا ينحصر االسم باإلسناد إليه ، ٤"يسند"سناد، فإن كال منهما  االسم يف اإل٣"يشارك"ألن الفعل 

 ٨"التوقيف" فحذف صلته اعتمادا على ٧، ٦"أراد اإلسناد إليه" أجيب مبا ذكر الشارح من أنه ٥"فإنه"
  .وفيه نظر، ألن االعتماد على التوقيف ال حيسن يف مقام التعريف

مبسند وهي مبعىن إىل كما وقع يف بعض نسخ الشرح فهو متعلقة " لالسم"وإن أجيب بأن الالم يف قوله 
  .ظاهر البعد

فاملعنوي هو اخلاص باألمساء . معنوي، ولفظي: وأورد على الناظم أنه أطلق اإلسناد، وهو قسمان
" من"فعل ماض و" ضرب"ثالثي و" زيد" مشترك يوجد يف االسم والفعل واحلرف حنو ٩"واللفظي"

  .حرف جر
__________  

  . ب١
  .ج ٢



  ".يشرك" ب ويف أ، ج ٣
  ".مسند" ب، ج ويف أ ٤
  ".وإن"ويف ج " فإن" أ ويف ب ٥
  ".أراد إسنادا إليه" ج ويف أ ٦
  ".واإلسناد إليه "٤ قال الشارح ص٧
  ".التوفيق" ج ويف أ، ب ٨
  ".اللفظ"ج ويف أ، ب ٩

)١/٢٨٦(  

  

ل واحلرف إال حمكوما التحقيق أن القسمني كليهما من خواص األمساء وال يسند إىل الفع: قلت
  .بامسيتهما
 الدال على احلدث ١"لفظ ضرب"فضرب يف هذا التركيب اسم مسماه . فعل ماض" ضرب: "فإذا قلت

والزمان، وكيف يتصور أن حيكم عليه يف املثال املذكور وحنوه بأنه باق على فعليته، وهو ال يشعر حبدث 
  .على االبتداءوال زمان وال يقتضي فاعال وحيكم على موضعه بالرفع 

فقد ذكر يف شرح التسهيل أن اإلسناد اللفظي صاحل لالسم والفعل واحلرف واجلملة : فإن قلت
 فيقيد اإلسناد باملعىن ألنه ٣"لنفسها أو لنظريا"كلمة يسند ما ملعناها :  قال يف حد االسم٢"ولذلك"

  .ان قائال بذلك لزمه اإليراد املذكورخاص باألمساء خبالف اإلسناد باعتبار جمرد اللفظ، فإنه عام، وإذا ك
 وللفظ احلرف، وللفظ ٤"وللفظ الفعل"ال إشكال يف أن اإلسناد باعتبار اللفظ صاحل للفظ االسم : قلت

 األلفاظ املسند إليها بأا أمساء ٦"هذه" اختصاصه باألمساء ألنا حنكم على ٥"ال ينايف"وهذا . "اجلملة
  .وإن كانت لفظ فعل أو حرف

 إن اإلسناد اللفظي صاحل لالسم والفعل واحلرف واجلملة، صحيح ذا االعتبار، وقد صرح يف :فقوله
  : بامسية ما أخرب عن لفظه حيث قال٧الكافية

  فابن أو أعرب واجعلنها امسا... وإن نسبت ألداة حكما 
  ار املعىن؟إذا كان اإلسناد مطلقا من خواص األمساء فلم قيد اإلسناد يف حد االسم باعتب: فإن قلت

كأنه ملا رأى اللفظي ال يتميز به لفظ االسم من غريه، اقتصر على املعنوي؛ ألنه هو الذي حيصل : قلت
  .به التمييز

__________  
  . ب، ج١



  ".كذلك" ب، ج ويف أ ٢
  . أ، ب٣
  . ب، ج٤
  ".ال يتأتى" أ، ج ويف ب ٥
  . أ، ب٦
  . من الكافية٧راجع ص.  كتاب ابن مالك٧

)١/٢٨٧(  

  

الدال على " زيد"املراد به لفظ " زيد"زيد ثالثي، دل هذا اإلسناد على امسية : ترى أنك إذا قلتأال 
  .الشخص

دل هذا اإلسناد على امسية ضرب املراد به لفظ ضرب . ضرب مبين على الفتح: كما أنك إذا قلت
  .٢أملهفت.  احلدث والزمان١"امسية ضرب الدال على"الدال على احلدث والزمان ومل يدل على 

  :ما مييز الفعل
  :وملا ذكر ما يتميز به االسم، شرع يف ذكر ما يتميز به الفعل فقال

  ونون أقبلن فعل ينجلي... بتا فعلت وأتت ويا افعلي 
  :فذكر للفعل أربع عالمات

ويف حكمها تاء ضمري املتكلم " تباركت يا رمحن"فعلت، وهي تاء ضمري املخاطب حنو " تا: "األوىل
، ولو كان مستقبل املعىن حنو ٣"للمضي" وهذه التاء يف مجيع أحواهلا خمتصة بالفعل املوضوع واملخاطبة،

  ".إن قمت قمت"
أتت وهي تاء التأنيث الساكنة، وهي مثل تاء الفاعل يف االختصاص بالفعل املوضوع " تا: "الثاين

  ".نعمت"و" أتت"للمضي، وتلحقه متصرفا وغري متصرف حنو 
 يلزم تذكري فاعله لكان أوىل، ٤"يكن"ما مل يكن أفعل يف التعجب، ولو قال ما مل : قال يف شرح التسهيل

فإن حتركت التاء حبركة : وحاشا، ليس يف االستثناء، وما خال، ما عدا: ليشمل أفعل التعجب وغريه حنو
 ويف" الت"وإن حتركت حبركة بناء فتكون يف احلرف حنو " رمحة"إعراب فهي من خواص األمساء حنو 

  .وال اعتداد حبركة النقل وال حبركة التقاء الساكنني لعروضهما" ال قوة إال باهللا"االسم حنو 
__________  

  . ب، ج١
  ,٣٥١ راجع الصبان ٢



  ".القصي" أ، ج ويف ب ٣
  . أ٤

)١/٢٨٨(  

  

ت  نعم وبئس كما انفرد١"بلحاقها"وقد انفردت يعين تاء التأنيث الساكنة : قال يف شرح الكافية: تنبيه
  . تباركت٢"بلحاقها"تاء الفاعل 

وحرف عند . ٥واجلمهور، ٤ وهي ياء املخاطبة وهي اسم مضمر عند سيبويه٣يا افعلي: والثالثة
  ".أنت تفعلني وافعلي" يف إحلاقها املضارع واألمر حنو ٧، ويشترك٦األخفش واملازين

لَيسجنن {: وكذلك اخلفيفة حنونون أقبلن، وهي نون التوكيد الشديدة، وهي خمتصة بالفعل، : والرابعة
نكُونلَي١٠"وضعا" وقد تلحق املاضي ٩ وتلحق األمر بال شرط واملضارع بشرط مذكور يف بابه٨} و 

  .١١" فإما أدركَن واحد منكم الدجال: "املستقبل معىن كقوله صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  ".بإحلاقها" ب، ج ويف أ ٢ و١
ألن هذه تدخل فيها ياء املتكلم وهي ال ختتص " ياء الضمري: "ومل يقل" ياء افعلي: "نف وإمنا قال املص٣

فإن " ياء افعلي"خبالف " إىل"ويف احلرف حنو " غالمي"ويف االسم حنو " أكرمين"بالفعل بل تكون فيه حنو 
  ,٩ ص١ابن عقيل ج. املراد ا ياء الفاعلة، وهي ال تكون إال يف الفعل

  .تاب سيبويه ك٥ ص١ راجع ج٤
  .واألرجح أن تكون امسا بدليل إعراا فاعل الفعل:  أقول٥
:  هو أبو عثمان بكر بن حممد املازين من بين مازن بن شيبان، كان إماما يف العربية ثقة، وقال عنه املربد٦

ر وروي أن يهوديا بذل للمازين مائة دينا. مل يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أيب عثمان وهو بصري
إن يف كتاب سيبويه كذا وكذا آية : مل امتنعت مع حاجتك؟ فقال: ليقرئه كتاب سيبويه فامتنع فقيل له

. فلم ميض على ذلك حىت منحه الواثق أضعاف ما تركه هللا. من القرآن فكرهت أن أقرأ القرآن للذمة
  .البصرةهـ ب٢٤٩ومات سنة . تفسري كتاب سيبويه، وعلل النحو والتصريف: وله من التصانيف

  ".مشترك"ويف ج " ويشترط" أ، ب ٧
  ,٣٢ سورة يوسف ٨
ال تضربن "و" لتضربن زيدا: " تلحق نونا التوكيد الفعل املضارع املستقل، الدال على الطلب حنو٩

أو "... إما تضربن زيدا أضربه"املؤكدة مبا حنو " إن"والواقع شرطا بعد ، "هل تضربن زيدا؟"و" زيدا
  "...واهللا لتضربن زيدا: "ا مستقبال حنوالواقع جواب قسم مثبت



  ,٢٢٩ ص٢ابن عقيل ج
  ".وصفا" ب، ج ويف أ ١٠
من الدجل وهو الكذب واخللط، وجيمع على دجالني : والدجال.  رواه احلاكم عن جبري بن نفري١١

  .ودجاجلة

)١/٢٨٩(  

  

  :١وقول الشاعر
  دامن سعدك إن رمحت متيما

  :٢وشذ حلاقها اسم الفاعل يف قوله
  لن احضروا الشهوداأقائ

__________  
وقد حبثت فلم أعثر له على " مل أقف على اسم قائله: "١٢٠ ص١ قال يف شرح الشواهد الكربى ج١

  .وهو من الكامل. قائل
  :ومتامه

  لوالك مل يك للصبابة جاحنا
، خطاب حملبوبته" سعدك"أصله من الدوام ودخله نون التوكيد على وجه الشذوذ " دامن: "الشرح

  .من جنح إذا مال" اجلانح"، احملبة والعشق": الصبابة"من تيمه احلب إذا عبده : بالتشديد" تميمامل
شرطية " إن"فاعل والكاف مضاف إليه وهي يف احلقيقة مجلة دعائية " سعدك"فعل " دامن: "اإلعراب

 لو رمحت :مفعول به، واجلواب حمذوف تقديره" متيما "-فعل الشرط-مجلة من الفعل والفاعل " رمحت"
لوال امتناع لوجود وقد وليها ههنا ضمري " لوالك"متيما أدام اهللا سعدك وأغنت عن ذلك اجلملة املتقدمة 

ولكن جاء قليال لوالك ولوالي } لَولَا أَنتم لَكُنا مؤمنِني{وكان حقها أن يكون ضمري رفع حنو قوله تعاىل 
جارة للضمري وموضع ارور رفع باالبتداء واخلرب حمذوف ولواله خالفا للمربد، مث عند اجلمهور أا 

  .وقد سد مسده جواب لوال، وهي اجلملة اليت بعده
لوال ال جتر ولكنهم أنابوا الضمري املخفوض عن املرفوع كما عكسوا إذ قالوا ما أنا كأنت : وقال اخلليل

ذفت النون ختفيفا والضمري مل حرف نفي ويك جمزوم بلم وأصله مل يكن فح" مل يك. "وال أنت كأنا
  .خربه وللصبابة يتعلق به" جاحنا. "ومل يكن جواب ال، املستتر فيه العائد إىل املتيم وهو اسم يكن

حيث دخلت فيه نون التأكيد وهو ماض ونون التوكيد من خواص " دامن"يف قوله : "االستشهاد فيه
  ".والذي سهله أنه مبعىن أفعل: "١٨/ ١األمر واملضارع، وهو قليل شاذ، قال ابن هشام يف املغين 



  .٢٢/ ٢ذكره الشاطيب يف شرح األلفية، وابن هشام يف املغين : مواضعه
  ,٨٣، ويف اخلزانة الشاهد ٧٨/ ٣والسيوطي يف اهلمع 

  .وهو من الرجز املسدس،  قائله رؤبة بن العجاج٢
  :وقبله

  أريت إن جاءت به أملودا
أصله أرأيت حذفت اهلمزة " أريت"الناعم، : مليم وضم الالمبضم اهلمزة وسكون ا-" أملود: "الشرح

  .أخربين: ومعىن أرأيت. منه للتخفيف
رشيق القوام أآمر أنت بإحضار الشهود لعقد نكاحها ، أخربين إن جاءت هذه بشاب يتزوجها: املعىن

  =عليه؟ واالستفهام إنكاري مراد به التهكم والسخرية ألن مثل احلضري ال 

)١/٢٩٠(  

  

  :١ قولهويف
  أشاهرن بعدنا السيوفا... يا ليت شعري عنكم حنيفا 

  :أنشدها ابن جين
  .فليست نون التوكيد إذن من خواص الفعل لدخوهلا على اسم الفاعل: فإن قلت

  .٢دخوهلا على اسم الفاعل مما ال يلتفت إليه لندوره: قلت
__________  

  .يصاهر عند العرب= 
خرب مبتدأ حمذوف وتقديره أفأنتم قائلن مرفوع بالواو " قائلن. "هاماهلمزة لالستف: أقائلن: اإلعراب

احملذوفة للتخلص من التقاء الساكنني والنون احملذوفة لتوايل األمثال عوض عن التنوين يف االسم املفرد 
واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول يف . مفعول به": الشهودا"فعل أمر وواو اجلماعة فاعل، " أحضروا"
  .إن جاءت به: ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جواب الشرط الذي هو قوله. ل نصب مقول القولحم

حيث أدخل الشاعر فيه نون التوكيد على االسم وهو ضرورة، سوغها شبه الوصف : االستشهاد فيه
  .الواقع بعد االستفهام بالفعل املضارع

ذكره ابن هشام يف ، ١٦/ ١، واألمشوين ٥صالشاطيب، والسيوطي : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٢٢/ ٢املغين 

  .وهو من الرجز املسدس.  قائله رؤبة العجاج١
هو " احلنيف"شعرت بالشيء إذا فطنت له : قال ابن فارس. مبعىن علمي من الشعر" شعري: "الشرح



  .همن شهر سيفه انتضاه فرفعه يعين أبرزه من غمد" أشاهرن"املسلم ههنا، وله معان آخر 
وخرب ، وياء املتكلم مضاف إليه، اسم ليت" شعري"حرف متن ونصب " ليت"حرف تنبيه " يا: "اإلعراب

ليت حمذوف وجوبا عند الرضي يف كل كالم ورد فيه هذا التعبري بشرط أن جييء بعده استفهام كما يف 
قام اخلرب وعند ابن احلاجب أن االستفهام قائم م. وهذا االستفهام مفعول لشعري، بيت الشاهد

  .منادى مرخم حبرف نداء حمذوف": حنيفا. "وعن فيه مبعىن الباء. متعلق بشعري": عنكم"
  .وإعراب الباقي يف غاية الوضوح

  .وتبعه العالمة الصبان غفر اهللا لنا وهلما، وقد تكلم العيين هنا كالما ال نوافقه عليه
يد وهو اسم وهي خمتصة باملضارع حيث دخلت فيه نون التوك" أشاهرن"يف قوله : االستشهاد فيه

  .واألمر
  .، والشاطيب١٦/ ١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ".وسهل شذوذه مشاته املضارع لفظا ومعىن "٣٨/ ١ قال الصبان ٢

)١/٢٩١(  

  

  :ما مييز احلرف
  :وملا ذكر ما يتميز به االسم والفعل قال

  سوامها احلرف كهل ويف ومل
ل شيئا من عالمات االسم وال من عالمات الفعل فهو حرف فترك العالمة عالمة له، مث فكل ما ال يقب

وخمتص " هل"مشترك بني االسم والفعل حنو : مثله بثالثة أحرف، تنبيها على أن احلرف ثالثة أنواع
  ".مل"وخمتص بالفعل حنو " يف"باالسم حنو 

  :عالمات األفعال
ماض وأمر ومضارع أخذ يذكر ملا يتميز به كل واحد : ثالثة أقساموملا كان الفعل ينقسم باعتبار صيغته 

  :منها عن اآلخرين فقال
  فعل مضارع يلي مل كيشم

وهو " مل يشم" "يشم"يف "أي ينفي ا كقولك " مل" يلي ٢"ألن" الفعل املضارع قبله، ١"عالمة: "أي
ملضارع والعامة يفتحون عني  يف املاضي وفتحها يف ا-بكسر العني-" أمشه"مضارع مشت الطيب، وحنو 

  .املاضي، ويضمون عني املضارع
   وليس كما قيل،٤وهو خطأ: ٣قال ابن درستويه

__________  



  ".عالمات" ب، ج ويف أ ١
  ".كأن" أ، ج ويف ب ٢
 هو أبو حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي، وكان حنويا جليل القدر، شديد االنتصار ٣

اإلرشاد يف النحو، وشرح الفصيح، :  واللغة، وله تصانيف يف غاية اجلودة منهاللبصريني يف النحو
  .هـ سبع وأربعني وثالمثائة من اهلجرة٣٤٧وسكن بغداد إىل حني وفاته سنة . واملقصور واملمدود

  ".وال عربة بتخطئة ابن درستويه العامة يف النطق ا: "٤١/ ١ قال األمشوين ٤

)١/٢٩٢(  

  

  . وغريهم٣ ويعقوب٢ وابن األعرايب١ا الفراءبل هو لغة حكاه
  :مث ذكر عالمة املاضي فقال

زوماضي األفعال بالتا م  
:  وهي تاء التأنيث الساكنة، وحيتمل أن يريد جمموع التاءين أي٤"ذكرها"أي ميز الفعل بالتاء املتقدم 

 ٥"فامتاز"يقال مزته . أمر من مازه" ومز"تاء فعلت وتاء أتت؛ ألن كلتيهما خمتصة بالفعل املاضي، 
  .وميزته فتميز

  :مث ذكر عالمة األمر فقال
  وسم بالنون فعل األمر إن أمر فهم

أي وعلم فعل األمر بالنون املتقدمة وهي نون التوكيد، ال مطلقا، بل يشترط أن يفهم من اللفظ معىن 
فإنه يقبل النون، " أقبل"قبول النون وإفهام معىن األمر، حنو : األمر، فعالمة األمر إذن جمموع شيئني

  فهو فعل أمر، فإن. ويفهم األمر
__________  

ألنه كان يفري :  هو أبو زكريا حيىي بن زياد الديلمي الكويف املعروف بالفراء، لقب بذلك، قيل١
وكان الفراء إماما يف العربية وأعلم الكوفيني بالنحو بعد الكسائي وكان يتردد بني الكوفة . الكالم

كتاب احلدود يف النحو، وقد مجع فيه : ومن تصانيفه. اتصل باملأمون واختذه مرىب أوالدهوبغداد، و
 سبع ٢٠٧تويف يف طريق مكة سنة . وغري ذلك، أصول النحو وما مسع عن العرب، واملقصور واملمدود

  .ومائتني من اهلجرة
كان حنويا عاملا باللغة : فظ هو حممد بن زياد أبو عبد اهللا بن األعرايب من موايل بين هاشم قال احلا٢

قال . والشعر، وكان يزعم أن األصمعي وأبا عبيدة ال حيسنان قليال وال كثريا، وكان أحوج أعرج
شاهدت ابن األعرايب وكان حيضر جملسه زهاء مائة إنسان كل يسأله أو يقرأ عليه وجييب من غري : ثعلب



  .ولزمته بضع عشرة ما رأيت بيده كتابا فقط: قال. كتاب
  .هـ ثالث وثالثني بعد املائتني٢٣٣ وقبل سنة ٢٣١مات بسر من رأى سنة 

وكان عاملا بنحو الكوفيني، ومن " وهو لقب أبيه" هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ٣
أعلم الناس باللغة والشعر وعلم القرآن، أخذ عن البصريني والكوفيني، وقد أقام ببغداد للتعليم، وأدب 

هـ ٢٤٤تويف سنة . كل وله تصانيف كثرية يف النحو ومعاين الشعر وتفسري دواوين العربأوالد املتو
  .أربع وأربعني ومائتني

  ".فعلها" ب، ج ويف أ ٤
  ".فامناز" أ، ب ويف ج ٥

)١/٢٩٣(  

  

، "أحسنن بزيد"أو فعل تعجب حنو " هل تفعلن" النون، ومل يفهم األمر فهو فعل مضارع حنو ١قبل اللفظ
  .٣ األمر وليس بأمر يف املعىن على األصح٢"لفظ"فإن لفظه 

وإن دل اللفظ على معىن األمر ومل يقبل نون التوكيد فهو ، ٤وتوكيد فعل التعجب بنون التوكيد نادر
  :وإما اسم فعل، وإىل هذا أشار بقوله" صربا بين عبد الدار" حنو ٦"مصدر" إما ٥"اسم"

  حنو صه وحيهلفيه هو اسم ... واألمر إن مل يك للنون حمل 
 فهو فعل أمر ٨"نون التوكيد" ولكن اسكت يقبل ٧"يفهم منه معىن األمر"مبعىن اسكت وكالمها " فصه"

أقبل : أي" حيهل على زيد"وحيهل مبعىن أقبل أو أقدم أو عجل تقول . فهو اسم فعل، وصه ال يقبلها
  ".ن فحيهل بعمرإذا ذكر الصاحلو"عجل، ومنه : أي" وحيهل بزيد"قدم : أي" وحيهل زيدا"

 حيهل وأقبل وقدم وعجل، يف إفهام معىن األمر، ولكن هذه الثالثة تقبل النون فهي ٩فقد تساوت
  .١٠"مبعىن املاضي"أفعال، وحيهل ال تقبلها، فهي اسم فعل 

__________  
  . ب١
  . ب، ج٢
  ,١١٢/ ٢ابن عقيل . هـ. ا. ففعل أمر ومعناه التعجب ال األمر:  وأما أفعل٣
إن دخول النون على فعل التعجب شاذ، والكالم يف قبول الكلمة النون  "٤١/ ١لشيخ الصبان  قال ا٤

قياسا وإال كان عليه ذكر اسم الفاعل واملاضي لورود تأكيدمها ا شذوذا، فاملناسب ترك فعل 
  .هـ. ا". التعجب

  . أ، ج٥



  ".مصدره" ج ويف أ، ب ٦
  . أ، ب٧
  ".النون" أ، ويف ب ٨
  ".ساوت" أ، ب ويف ج ٩

  . ب١٠

)١/٢٩٤(  

  

فإما " أتضجر"و" أف"فارقة بينه وبني اسم الفعل الذي مبعناه حنو " مل"مث اعلم أن عالمة املضارع وهي 
تقبلها، وكذلك عالمة املاضي وهو التاء فارقة " أتضجر"و" مل"ال تقبل " أف" ولكن ١"املضارع"مبعىن 

 ولكن هيهات ال تقبل تاء ٢"املاضي"فإما مبعىن " وبعد"" هيهات"بينه وبني اسم الفعل الذي مبعناه حنو 
  .التأنيث وبعد تقبلها، وهذا واضح

__________  
  . ب١
  . ب٢

)١/٢٩٥(  

  

  :املعرب واملبين
املعرب مشتق من اإلعراب، واملبين مشتق من البناء فوجب لذلك أن يقدم بني اإلعراب والبناء 

 عرب الشيء وهو ١"أو غري أو أزال"و أجال أو حسن أبان أ: فاإلعراب يف اللغة مصدر أعرب، أي
  .فهذه ستة معان. فساده، أو تكلم بالعربية

أحدمها أنه لفظي وهو اختيار املصنف ونسبه إىل احملققني، وحده يف : وأما يف االصطالح ففيه مذهبان
. ا. و حذفاإلعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من احلركة أو حرف أو سكون أ: التسهيل بقوله

  .٢هـ
 وكثري من ٣وهو قول سيبويه واختيار األعلم، أنه معنوي، واحلركات إمنا هي دالئل عليه: والثاين

اإلعراب تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، : املتأخرين، وحدوه بقوهلم
  .٤واملذهب األول أقرب إىل الصواب

  . يراد ا الثبوت٥"على صفة"يء على شيء وضع ش: والبناء يف اللغة



ما جيء به ال لبيان مقتضى العامل من شبه اإلعراب، : فقد حده يف التسهيل بقوله: وأما يف االصطالح
  . فعلى هذا هو لفظي٦"أو ختلصا من سكونني"وليس حكاية أو اتباعا أو نقال 

__________  
  ".أو غري ذلك أو أزال" ج ويف أ، ب ١
  ,٧ص التسهيل ٢
 هو يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي املعروف باألعلم الشنتمري، كان عاملا بالعربية ومعاين ٣

رحل إىل قرطبة وأخذ عن علمائها وصارت إليه الرحلة يف . األشعار، حافظا هلا مشهورا بإتقاا وضبطها
  .فبعدت مسعته: زمانه

مات بإشبيلية . وشواهد اجلمل وغري ذلكشرح اجلمل للزجاجي، وشرح شواهد سيبويه، : ومن مؤلفاته
  .هـ ست وسبعني بعد األربعمائة٤٧٦سنة 

ألن املذهب الثاين يقتضي أن التغيري األول ليس إعرابا ألن العوامل مل ختتلف : "١٩/ ١ قال األمشوين ٤
  .هـ. ا". بعد وليس كذلك

  . أ، ج٥
  .١٠ التسهيل ص٦

)١/٢٩٦(  

  

  : مث قال٢فعلى هذا هو معنوي، و سكونا لغري عامل وال اعتالل أ١هو لزوم آخر الكلمة حركة: وقيل
  لشبه من احلروف مدين... واالسم منه معرب ومبين 

قسم معرب وقسم مبين، وال واسطة بينهما، وذهب قوم إىل أن األمساء قبل : يعين أن االسم قسمان
 وسيأيت سبب ٤ظم أا مبنية، ومذهب النا٣التركيب موقوفة، ال معربة وال مبنية، واختاره ابن عصفور

  .بنائها
  .ال يفهم احلصر" منه معرب ومبين"قوله : فإن قلت

 أنه ال واسطة ٥"عرفه"ملا ذكر أن املبين هو ما أشبه احلرف وأن املعرب هو ما مل يشبه احلرف : قلت
  .بينهما

  :تنبيهات
 عن ٧"أخرجه"ه فلسبب ، وما بين من٦"ألن األصل يف االسم اإلعراب"بدأ الناظم باملعرب : األول
  .أصله

__________  



  . أ، ج١
  ,٢٠، ١٩/ ١ راجع األمشوين ٢
.  هو أبو احلسن علي بن مؤمن بن عصفور احلضرمي اإلشبيلي، حامل لواء العربية يف زمانه باألندلس٣

ينبغ أخذ عن الشلوبني والزمه مدة، مث كانت بينهما منافرة ومقاطعة، وكان أصرب الناس على املطالعة ومل 
  .يف غري النحو

. واملقرب يف النحو. وكان أبو حيان ال يفارقه، أي املمتع. املمتع يف التصريف: وله مؤلفات كثرية منها
  .هـ تسع وستني وستمائة٦٦٩تويف سنة 

وهو : ، أقول٢٦ ص١خضري ج. هـ. ا". ال عاملة وال معمولة" لشبهها باحلروف املهملة يف كوا ٤
ليس قوال بواسطة إلمكان محله على أن املراد غري معربة بالفعل فيوافق : "وروقول ابن عصف: الراجح

قول الزخمشري يف األعداد املسرودة إا معربة حكما، أي قابلة له إذا ركبت لسالمتها من شبه احلرف 
  ,٢٦ ص١خضري ج. هـ. ا". وتأثرها بالعوامل إذا دخلت عليها

  ".علم" أ، ويف ب، ج ٥
  ".ه األصل يف اإلعرابألن" ب، ج ويف أ ٦
  ".إخراجه" أ، ويف ب، ج ٧

)١/٢٩٧(  

  

ما : "مذهب اجلمهور، أن اإلعراب إمنا جيء به يف االسم ليدل على املعاين املعتوِرة عليه كقوهلم: الثاين
بالرفع يف النفي وبالنصب يف التعجب وباجلر يف االستفهام، فلوال اإلعراب اللتبست هذه " أحسن زيد
 كذلك األفعال ألن صيغة الفعل ختتلف، الختالف معانيه، فلذلك كان اإلعراب يف االسم املعاين وال

  .كما سيأيت بيانه. أصال ويف الفعل فرعا
  . إىل أن اإلعراب مل يدخل ليفرق بني املعاين، وإمنا دخل ليفرق بني الوصل والوقف١وذهب قطرب

  .ان سببهملا كان اإلعراب يف االسم أصال مل حيتج إىل بي: الثالث
  .وملا كان البناء يف االسم على خالف األصل احتاج إىل بيان سببه

يعين أن سبب بناء االسم، إمنا هو شبهه باحلرف، وأما شبه الفعل فليس " لشبه من احلروف مدين: "فقال
سببا للبناء عنده بل هو سبب منع الصرف، وكون سبب البناء هو شبه احلرف وحده هو ظاهر مذهب 

  .سيبويه
 ٢"معارض"مث إن شبه احلرف إمنا يقتضي بناء االسم إذا مل يعارضه معارض يقتضي إعرابه، فإن عارضه 

  . لإلعراب ألغي شبه احلرف وأعرب االسم ترجيحا ملقتضى اإلعراب فإنه داعية لألصل٣مقتض



 مل يعارضه مقرب، فإن الشبه ال يكون مقربا لالسم من احلرف إال إذا: أي" مدين: "وإىل ذلك أشار بقوله
فإا تكون موصولة وشرطية " أي"معارض، فإن عارضه ما مينع البناء مل يكن حينئذ مقربا، مثال ذلك 

واستفهامية، وهي يف هذه األحوال مشاة للحرف كأخواا، ولكن عارض شبهها للحرف لزومها 
  .مع املعرفة فأعربت" بعض"مع النكرة ومبعىن " كل"لإلضافة، وكوا مبعىن 

__________  
حممد بن املستنري أبو علي النحوي املعروف بقطرب، الزم سيبويه وكان يدجل إليه، فإذا خرج :  هو١

: وله من التصانيف. ما أنت إال قطرب ليل، فلقب به، وأخذ عن عيسى بن عمرو: رآه على بابه، فقال
هـ ست بعد ٢٠٦د عام تويف ببغدا. العلل يف النحو، الغريب يف اللغة، وجماز القرآن، وغري ذلك

  .املائتني
  . أ٢
  ".مقتضي" وباألصل ٣

)١/٢٩٨(  

  

  .وضعي ومعنوي واستعمايل وافتقاري وإمهايل: مث اعلم أن شبه احلرف مخسة أنواع
  :وقد نبه على الوضعي بقوله

  كالشبه الوضعي يف امسي جئتنا
ومها التاء ونا " مسى جئتناكا"كون االسم على حرف واحد أو حرفني يف الوضع : املراد بالشبه الوضعي

على " نا"على حرف واحد يف الوضع و" التاء"فإما امسان بدليل صحة اإلسناد إليهما، ومها مبنيان ألن 
 ١"على"فشاا بذلك احلرف، ألن أصل احلرف، أن يوضع على حرف هجاء أو ، حرفني يف الوضع

  .حريف هجاء
ما وضع من األمساء على أقل من ثالثة فقد شابه وأصل االسم أن يوضع على ثالثة أحرف فصاعدا، ف

 احلرف، فاستحق البناء، وأما ما وضع على أكثر من حرفني مث طرأ عليه حذف حنو، يد ٢"وضع"وضعه 
  .ودم، فهو معرب، ألن له ثالثا يف الوضع

  :ونبه على املعنوي بقوله
  واملعنوي يف مىت ويف هنا

  .معىن من معاين احلروف فيصري مؤديا ملعىن احلرفأن يتضمن االسم : املراد بالشبه املعنوي
إذا وقع "فإنه مضمن معىن االستفهام " مىت"أحدمها أن يتضمن معىن حرف مستعمل حنو : وذلك ضربان

فحرف ،  ولكل من االستفهام والشرط حرف مستعمل٤ ومعىن الشرط إذا وقع شرطا٣استفهاما



  .٥"االستفهام اهلمزة وحرف الشرط إن
__________  

  . أ، ب١
  . أ، ب٢
  . ب، ج٣
فهي مبنية لتضمنها معىن اهلمزة يف األول . مىت تقم أقم: مثل مىت تقوم؟ والشرط مثل:  االستفهام٤

  ,٢١ ص١أمشوين ج. هـ. ا. ومعىن إن يف الثاين
  . ب، ج٥

)١/٢٩٩(  

  

 حرف مستعمل أن يتضمن معىن من معاين احلروف اليت ال تليق بغريها وإن مل يكن لذلك املعىن: والثاين
فإنه اسم إشارة إىل املكان فبين لتضمنه معىن اإلشارة؛ ألنه كالتشبيه والتنبيه واخلطاب وغري " هنا"حنو 

  .ومل يوضع لإلشارة حرف يدل عليها، ذلك من معاين احلروف
  .٢"مبثالني" الضربني أشار الناظم ١"هذين"وإىل 

  :ونبه على االستعمايل بقوله
   تأثروكنيابة عن الفعل بال

أن يكون االسم نائبا عن الفعل، أي عامال عمله، ويكون مع ذلك غري متأثر بالعوامل ال لفظا : وحقيقته
فإا تلزم النيابة عن أفعاهلا فتعمل عمله وال " نزال"و" دراك"وال حمال، واملراد بذلك أمساء األفعال حنو 

 أعين إن وأخواا، فإا تعمل عمل الفعل ،فبنيت لشبهها باحلروف العاملة عمل الفعل، تتأثر بالعوامل
  . فلما استعملت أمساء األفعال استعمال هذه احلروف بنيت٣وال تتأثر بالعوامل

  :تنبيه
ما ذكر من أن أمساء األفعال ال تتأثر بالعوامل ال لفظا وال حمال هو مذهب أيب احلسن األخفش ومن 

جلمهور، وسيأيت بيان ذلك يف موضعه إن شاء اهللا  إىل ا٤وافقه وعليه بىن الناظم ونسبه يف اإليضاح
  .٥تعاىل

__________  
  ".هذا" ج، ويف أ، ب ١
  ".باملثالني" أ، ويف ج ٢
أمشوين . هـ. ا". أال ترى أما نائبتان عن أمتىن وأترجى وال يدخل عليهما عامل" فمثال ليت ولعل ٣



٢١/ ١,  
  .هو كتاب يف النحو أليب علي الفارسي:  اإليضاح٤
 تعمل نيابة عن األفعال وال يعمل غريها فيها بناء على الصحيح من أن أمساء -أي أمساء األفعال- فإا ٥

  .٢١/ ١أمشوين . األفعال ال حمل هلا من اإلعراب

)١/٣٠٠(  

  

 فإنه ينوب ١} فَضرب الرقَابِ{: من املصدر الواقع بدال من فعله كقوله تعاىل" بال تأثر"واحترز بقوله 
عمل " فأعرب لعدم مشاته احلرف، وكذلك اسم الفاعل وحنوه مما يعمل ٢"بالعامل"الفعل ويتأثر عن 

  . ويتأثر٣"الفعل
  ".وكافتقار أصال: "ونبه على االفتقاري بقوله

وحنوها من املوصوالت إىل مجلة فإن مل " الذي "٤"كافتقار"أن يكون االسم مفتقرا إىل اللزوم : وحقيقته
وإىل : زما كافتقار النكرة املوصوفة جبملة إىل صفتها مل يكن سببا للبناء ألنه ليس بالزميكن االفتقار ال
  ".أصال: "هذا أشار بقوله

فهو أن يكون االسم غري عامل وال معمول، كاحلروف املهملة، ومثل ذلك األمساء : وأما الشبه اإلمهايل
  .ملهملة يف أا ال عاملة وال معمولةكفواتح السور، فإا مبنية لشبهها باحلروف ا، قبل التركيب

  .٥إا معربة حكما: خالفا ملن قال إا موقوفة، وملن قال، هذا مذهب الناظم
  .قد أخل ذا النوع اخلامس فلم يذكره: فإن قلت

  :فإا مشعرة بعدم احلصر مث قال" كالشبه الوضعي: "قد أشار إليه بكاف التشبيه يف قوله: قلت
  من شبه احلرف كأرض ومسا...  قد سلما ومعرب األمساء ما

  .يعين أن املعرب من األمساء هو ما سلم من شبه احلرف املؤثر
__________  

  . من سورة حممد٤ من اآلية ١
  ".بالعوامل" ب، ويف أ، ج ٢
  . أ، ج٣
  ".كافتقاري" وباألصل ٤
ن يكون لفظ االسم كلفظ  وزاد ابن مالك يف الكافية الكربى نوعا سادسا مساه الشبه اللفظي، وهو أ٥

. ا. أي ال معربة وال مبنية: وموقوفة، يف اللفظ" حاشا"االمسية، فإا أشبهت " حاشا"حرف، وذلك مثل 
  .٢٢/ ١، واألمشوين ١٤/ ١ابن عقيل . هـ



)١/٣٠١(  

  

 لغات االسم ١"وهو إحدى" "مسا"مث مثل املعرب مبثالني وهو : ومن هنا علم احنصار االسم يف القسمني
  .٢لستةا

  . مسا٣"أرض وما يقدر إعرابه حنو"ونبه بذلك على أن من املعرب ما يظهر إعرابه حنو 
  :مث انتقل إىل الفعل فقال
  وأعربوا مضارعا إن عربا... وفعل أمر ومضي بنيا 

  . األمر واملاضي على وفق األصل٤"فجاء"مبين ومعرب، وأصله البناء : يعين أن الفعل أيضا على قسمني
  .ضارع فإنه أعرب لشبهه باالسم يف اإلام والتخصيص ودخول الم االبتداءفأما امل
 دخلت بعد استحقاق اإلعراب لتخصيص ٥"فإا"وأما الم االبتداء . ملشاته يف األولني فقط: وقيل

  .املضارع باحلال، كما خصصته السني وحنوها باالستقبال
لفاعل وسكناته والذي ذهب إليه املصنف أن وزاد بعضهم يف وجوه الشبه جريانه على حركات اسم ا

املضارع إمنا أعرب ملشاته باالسم يف أن كال منهما يعرض له بعد التركيب معان تتعاقب على صيغة 
،  منهما٦"واحد"جبزم تشرب إذا أريد النهي عن كل " ال تأكل السمك وتشرب اللنب: "واحدة كقولك

  .وبرفعه إذا أريد النهي عن األول فقط ويكون الثاين مستأنفا، وبنصبه إذا أريد النهي عن اجلمع بينهما
__________  

  ".أحد" ب، ج ويف أ ١
. هـ. ا. ومسا بضم السني وكسرها، وسم بضم السني وكسرها، اسم بضم اهلمزة وكسرها:  وهي٢

  ,٣٩/ ١ابن عقيل 
  . ب، ج٣
  ".يف" ب، ج ويف أ ٤
  ".فإمنا" ب، ويف أ، ج ٥
  . أ٦

)١/٣٠٢(  

  

كان االسم والفعل شريكني يف قبول املعاين بصيغة واحدة اشتركا يف اإلعراب، لكن االسم ليس له فلما 
  . تقدير اسم مكانه١"عن اإلعراب"ما يغنيه عن اإلعراب؛ ألن معانيه مقصورة عليه، واملضارع قد يغنيه 

.  شرح التسهيل الفعل املضارع فرعا، وهذا معىن ما ذكره يف٣"ويف"، االسم أصال ٢"يف"فلهذا جعل 



واجلمع مبا ذكرته بينهما أوىل من اجلمع بينهما باإلام والتخصيص، ودخول الم االبتداء وجماراة : قال
اسم الفاعل يف احلركة والسكون؛ ألن املشاة ذه األمور مبعزل عما جيء اإلعراب خبالف املشاة 

  .اليت اعتربا
  :تنبيهات

على "واستدلوا . عراب أصل يف األفعال كما أنه أصل يف األمساءذهب الكوفيون إىل أن اإل: األول
ال تأكل : " بأن اللبس الذي أوجب اإلعراب يف األمساء موجود يف األفعال يف بعض املواضع حنو٤"ذلك

  .كما تقدم" السمك وتشرب اللنب
  .٥لى القطعوالرفع ع" ال"بأن مضمرة، واجلزم على إرادة " وتشرب"وأجاب البصريون بأن النصب يف 

ما أحسن "وليس كذلك : فلو أظهرت العوامل املضمرة لكانت دالة على املعاين، ومل حيتج إىل اإلعراب
  . هو أحسن٦"واجلار"ألن الرافع والناصب " زيدا

ال تعن : "وتقدم ما ذكره املصنف من أن املضارع قد يغنيه عن اإلعراب تقدير اسم مكانه كقولك
  إنه حمتمل للمعاين الثالثة املتقدمةف" باجلفاء ومتدح عمرا
__________  

  . ب، ج١
  . ج٢
  . ج٣
  . أ٤
. وهو الصحيح، ابن عقيل. هـ. ا.  مذهب البصريني أن اإلعراب أصل يف األمساء فرع يف األفعال٥

  ,٦/ ١. هـ. ا". واألول هو الصحيح"قصد مذهب البصريني : قال ابن عقيل
  ".اجلازم" ج ويف أ، ب ٦

)١/٣٠٣(  

  

 مكان كل واحد من ١"اسم"ويغين عن اإلعراب يف ذلك وضع . ال تأكل السمك وتشرب اللنب: يف
" ال تعن باجلفاء مادحا عمرا" "ال تعن باجلفاء، ومدح عمرو"أن تقول : ازوم واملنصوب واملرفوع حنو

  .٣ ال تعن باجلفاء ولك مدح عمرو٢"و"
 بذاته ٤ن االسم؛ ألنه وجد فيه بغري سبب فهووحكي عن بعض املتأخرين، أن الفعل أحق باإلعراب م

  .٦ ال لذاته، فهو فرع، وهذا قول ضعيف٥"له"خبالف االسم فهو 
  .قد أشاروا إىل علة إعراب الفعل املضارع بتسميته مضارعا واملضارعة املشاة: الثاين



ور أن وزعم ابن عصف. املضارعة من لفظ الضرع، فإنه وضع مع االسم ضرعا واحدا: قال بعضهم
  .٨وال ضرورة تدعو إىل ادعاء القلب؛ ألن البناء كامل التصاريف. ٧"املراضعة"املضارعة مقلوبة من 

 عليه األمر واملاضي، وأما األمر، فإنه يبىن على ما جيزم به لو ٩"يبىن"مل يتعرض يف النظم ملا : والثالث
اآلخر، أو ما يرفع بالنون كان مضارعا، فإن كان صحيح اآلخر بين على السكون، وإن كان معتل 

  .حذف آخره
 ١٠"غائبا"وأما املاضي فإنه يبىن على الفتح ما مل يتصل به ضمري مرفوع ملتكلم أو خماطب أو مجع مؤنث 

  فيسكن آخره، فإن اتصل به واو اجلمع ضم
__________  

  . أ، ج ويف ب االسم١
  . ب، ج٢
  ,٢٤/ ١ راجع األمشوين ٣
  ".فهذا" ج ويف أ، ب ٤
  . ب، ج٥
. ا". وهو باطل ملا علمت من أن سبب اإلعراب فيهما توارد املعاين: "٥٦/ ١ قال الشيخ الصبان ٦

  .هـ
  ".املضارعة" ب، ج ويف أ ٧
  ".التصرف" أ، ج ويف ب ٨
  ".بين" ج ويف أ، ب ٩

  . أ، ب١٠

)١/٣٠٤(  

  

 وحنو ١"وحاال"ا أعين املضارع يف وقوعه صفة وصلة وشرط، آخره، وإمنا بين على حركة لشبهه باملعرف
وإمنا خص بالفتحة طلبا للخفة وسكن آخره عند اتصال الضمري ، فكان له بذلك مزية على األمر، ذلك

  .املرفوع كراهة لتوايل أربع حركات يف شيئني مها كشيء واحد؛ ألن الفاعل كجزء من فعله
مث سلك باملتصل "  وأكرمناأكرمنا: "إمنا سببه متييز الفاعل من املفعول يف حنو: وقال يف شرح التسهيل

يف الرفع واالتصال وعدم االعتالل، وضعف قول اجلمهور فيما " لنا"بالتاء والنون هذا السبيل ملساوما 
  .يوقف عليه يف كالمه

  .أمجعوا على أن املاضي مبين، وأما األمر فمذهب البصريني، أنه مبين كما تقدم: الرابع



مث أشار إىل ، ٢الم األمر املقدرة وهو عندمها مقتطع من املضارعوذهب الكوفيون إىل أنه معرب جمزوم ب
  : اإلناث بقوله٣"نون"أن إعراب املضارع مشروط بأال يتصل به نون التوكيد وال 

  نون إناث كيرعن من فنت... من نون توكيد مباشر ومن 
ن التوكيد املباشر بين على املراد باملباشر املتصل بالفعل من غري حاجز بينهما، فإذ اتصل باملضارع نو

ما فصل بينه وبني الفعل ألف اثنني أو واو مجاعة أو : واحترز من غري املباشر وهو" هل تذهنب"الفتح حنو 
  . تفعلُن وهل تفعلن٥"هل" يفعالن، و٤"هل"ياء خماطبة لفظا أو تقديرا حنو 

  .ة دليال على ما حذف والياء اللتقاء الساكنني وبقيت الضمة والكسر٦"واأللف"حذفت الواو 
__________  

  . ب١
عندهم قطعة من املضارع ازوم " ألنه"جمزوم بالم األمر املقدرة وأصله لتضرب " اضرب" عندهم، ٢

مث يأيت مزة الوصل ، ا فحذفت الالم ختفيفا مث حرف املضارعة خوف االلتباس بغري ازوم عند الوقف
  .، وأميل إىل مذهب البصريني لتداوله٣٢ /١خضري . هـ. ا. عند االحتياج إليها

  . ب، ج٣
  . ب، ج٤
  . أ، ج٥
  . أ، ج٦

)١/٣٠٥(  

  

  .فهذا وحنوه معرب؛ ألن النون مل تباشره
أن ما كان رفعه بالضمة إذا أكد بنون التوكيد بين لتركيبه معها، وما كان رفعه بالنون إذا : والضابط

  .٢ العرب ال تركب ثالثة أشياء مل ينب لعدم التركيب؛ ألن١"بنون التوكيد"أكد 
  :تنبيه

ما ذهب إليه الناظم من التفصيل يف نون التوكيد بني املباشر وغريه هو املشهور واملتصور، وذهب 
  .٣األخفش وطائفة إىل البناء مطلقا، وذهب قوم إىل اإلعراب مطلقا

د والفعل معها مبين على وأما نون اإلناث فال تكون إال مباشرة، فلذلك أطلق لعدم احلاجة إىل التقيي
  ".الفزع: "أي يفزعن، والروع" يرعن من فنت: "السكون حنو

ومذهب سيبويه أنه مبين محال على املاضي املتصل ا وصححه ، ويف سبب بنائه مع نون اإلناث خالف
  .يف شرح التسهيل



  :تنبيه
بل ذهب قوم إىل أنه ، وأما املتصل بنون اإلناث فمبين بال خالف وليس كذلك: قال يف شرح الكافية

 واإلعراب عندهم ٤معرب لوجود سبب اإلعراب فيه، ومنهم ابن درستويه، وابن طلحة، والسهيلي
  .٥مقدر منع ظهوره ما عرض فيه من الشبه باملاضي

__________  
  . أ، ب١
 دخلت إمنا" ال"ال ماء بارد، ببناء الوصف معها على الفتح وأجيب أن :  اعترض بأم ركبوها يف قوله٢

غريه فال يدعى هنا " ال"بعد تركيب املوصوف والوصف وجعلها كالشيء الواحد، وال يقاس على باب 
  ,٥٧/ ١صبان . هـ. ا. تركيب الفعل مع الفاعل، مت إدخال نون التوكيد

  ,٢٥/ ١ راجع األمشوين ٣
بالعربية واللغة  هو أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا السهيلي األندلسي املالقي، وكان عاملا ٤

وصنف الروض األنف يف شرح . والقراءات، بارعا يف ذلك، جامعا بني الرواية والدراية، حنويا مقدما
وتويف السهيلي مبراكش سنة . وكان شاعرا جميدا. السرية، وله حبث يف رؤية اهللا والنيب يف املنام

  .هـ٥٨١
  .٣٢/ ١خضري . هـ. ا". يف صريورة النون جزءا منه "٥

)١/٣٠٦(  

  

  : إىل احلرف فقال١مث انتقل
  وكل حرف مستحق للبنا

 عليه يف ٢"وال يتعاقب"ألن احلرف ال يتصرف : هذا أمر جممع عليه، إذ ليس فيه مقتضى اإلعراب قالوا
  . إىل اإلعراب٣"به"املعاين ما حيتاج 

  ".من"بأن من احلروف ما يكون ملعان كثرية حنو : واعترض
  .يء به يف األصل ليدل على معىن واحد ليس غريهإمنا ج: بأن احلرف: وأجيب

  :وقوله
  واألصل يف املبين أن يسكنا

يعين أن األصل يف كل مبين من االسم والفعل واحلرف، أن يبىن على السكون؛ ألنه أخف فال يعدل عنه 
  .إال لسبب؛ ألن األصل عدم احلركة فوجب استصحابه ما مل مينع منه مانع فيعدل إىل احلركة

  :لمث قا



  ومنه ذو فتح وذو كسر وضم
ومن املبين صاحب فتح وصاحب كسر وصاحب ضم، فعلم بذلك أن املبين على أربعة أقسام، وأن : أي

  .ضم وكسر وفتح ووقف وهو السكون: أنواع البناء أربعة
  :تنبيهات

  .له على حركة فلسبب ترك األصل ألج٤"منه"قد تقرر أن األصل يف املبين أن يسكن فما بين : األول
  ".أمس: "األول التقاء الساكنني حنو: وأسباب البناء على حركة مخسة

  .كون الكلمة على حرف واحد كبعض املضمرات: والثاين
__________  

  ".النقل" ج ويف أ، ب ١
  ".وال يعتقب"ويف ج " وال يتعقب" ب ويف أ ٢
  . ب٣
  . أ٤

)١/٣٠٧(  

  

  .٢"وياء اجلر"البتداء  ا كالم ا١"يبدأ"كون الكلمة عرضة ألن : والثالث
  ".أول" حنو ٣"التمكن"كون الكلمة هلا أصل يف : والرابع

  . شابه املضارع فبين على الفتح كما سبق٤"فإنه" "ضرب"الشبه باملعرب حنو : واخلامس
  :لتخصيص املبين ببعض احلركات أسباب، فأسباب الفتحة ستة: الثاين

  ".أين"جمرد طلب التخفيف حنو : األول
  ".بعلبك" هاء التأنيث حنو ٥"مبا اكتنف"شبه حملها : الثاين

  ".أيان"جماورة األلف حنو : الثالث
  . اسم مفعول٨ مضار٧"ترخيم" "يا مضار: " حنو٦"األصل"كوا حركة : الرابع

  ".يالزيد لعمرو: "الفرق بني معىن أداة واحدة حنو: واخلامس
  .٩اإلتباع: والسادس

  :وأسباب الكسرة سبعة
  ".أمس"اء الساكنني حنو التق: األول
  .اجلر والمه" ياء"جمانسة العمل حنو : والثاين

__________  



  ".يبتدأ" أ، ج ويف ب ١
  . أ، ج٢
  ".التمكني" أ، ج ويف ب ٣
  ".ألنه" أ، ج ويف ب ٤
  ".مبا هو يف كنف" أ، ويف ب، ج ٥
  . ب، ج٦
  ".تفخيم" أ، ج ويف ب ٧
  ".مضارر" يف األصل ٨
فتح إتباعا حلركة الكاف؛ ألن الياء بينهما ساكنة والساكن حاجز غري  حنو كيف، بنيت على ال٩

  .٢٦/ ٢أمشوين . هـ. ا. حصني

)١/٣٠٨(  

  

الم األمر، فإا كسرت محال على الم اجلر؛ ألا يف األفعال نظريا يف : احلمل على املقابل حنو: والثالث
  .األمساء
  ".أنت"اإلشعار بالتأنيث حنو : والرابع

  . اسم فاعل١ترخيم مضار" يا مضار"كوا حركة األصل حنو : واخلامس
  ".ملوسى عبد: "كسرت فرقا بينها وبني الم االبتداء يف حنو. الفرق بني أداتني حنو الم اجلر: والسادس

  .٢اإلتباع: والسابع
  :وأسباب الضمة ستة

  ".هو"، فإن نظريا "كنحن"أن تكون يف الكلمة كالواو يف نظريا : األول
  .٣"القوم"اخشوا : شبه املبين مبا هي فيه كذلك حنو: الثاين

  ".قبل وبعد"أال يكون للكلمة حال اإلعراب حنو : والثالث
  ".يا زيد"شبه املبين مبا ال يكون له الضم حال اإلعراب حنو : والرابع

  .إذا مسي به.  مصدر حتاج٤"حتاجج"ترخيم " يا حتاج"كوا حركة األصل حنو : واخلامس
  .٥اإلتباع: لسادسوا

واعلم أن ما حرك لغري التقاء الساكنني فحقه الفتح خلفته، ال يعدل عنه غالبا إال لسبب من األسباب 
  .املذكورة، وما خرج عن هذا فهو شاذ

مل سكن؟ : قد فهم مما سبق أن االسم إذا بين على السكون، ففيه سؤال واحد، مل بين؟ وال يقال: الثالث



  .ألنه األصل
  :ين على احلركة، ففيه ثالثة أسئلةوإذا ب

__________  
  . يف األصل مضارر١
  ,٢٦/ ١أمشوين .  يف اإلشارة للمؤنثة-بالكسر- حنو ذه وته ٢
  ".اليوم"أ " ب، ج ويف ٣
  ".حتاج" ب، ويف أ، ج ٤
  . كمنذ٥

)١/٣٠٩(  

  

  مل بين؟ ومل حرك؟ ومل كانت احلركة كذا؟
  :ن فال سؤال فيهما، وإن بنيا على حركة فسؤاالنوأما الفعل واحلرف، فإن بنيا على السكو

  .١مل حركا؟ ومل كانت احلركة كذا
  :وقوله

  كأين أمس حيث والساكن كم
وبين لتضمنه معىن ، مثال ملا بين على الفتح، وهو اسم لدخول حرف اجلر عليه" فأين"متثيل ألنواع املبين 

.  وفتح ختفيفا للكسرة٢"ك اللتقاء الساكننيوحر"اهلمزة يف االستفهام، ومعىن أن الشرطية يف الشرط، 
 وأمس مثال ملا بين على الكسر، وهو اسم لدخول حرف اجلر وحرف التعريف عليه يف حنو ٣وجريِ

ولصحة اإلسناد إليه، وبين عند أهل احلجاز لتضمنه معىن حرف التعريف؛ ألنه معرفة بغري " باألمس"
  .ى أصل التقائهماأداة ظاهرة، وحرك اللتقاء الساكنني وكسر عل

 ٥"حنو" مسي بالفعل، وفيه ضمري حمكي ٤"شبه مبا"يف كل حال فإمنا " أمس"من كسر : وقال السهيلي
ومن {: عليه يف حنو" من"مثال ملا بين على الضم، وهو اسم لدخول " وحيث"من هذا، عن الكسائي 

تجرثُ خيوضم على أشهر اللغات، ، را الزما، الفتقاره إىل مجلة افتقا٧ وبين عند غري فقعس٦} ح
 ٩"من" مستحقة لإلضافة إىل املفرد كسائر أخواا، فمنعت ٨"أا كانت"لشبهه بالغايات، ووجه الشبه 

  .اإلضافة" قبل وبعد"كما منعت . ذلك
__________  

  ,٢٧، ٢٦/ ١ راجع األمشوين ١
  . أ، ج٢



وبالفتح ، ل التقاء الساكنني كأمسجريِ بالكسر على أص: "١٠٩/ ١ قال ابن هشام يف املغين ٣
  ...".حرف جواب مبعىن نعم: للتخفيف كأين وكيف

  . أ، ج٤
  . ب، ج٥
  ,١٥٠ سورة البقرة ٦
  . فقعس قبيلة من فصحاء قبيلة بين أسد٧
  ".أا ملا كانت" ب، ج ويف أ ٨
  . أ، ج٩

)١/٣١٠(  

  

مثال ملا بين على " كم"و، "الذي"موصولة وليست مضافة فهي مبرتلة " حيث"وذهب الزجاج إىل أن 
 ١"كم"السكون وهو اسم لدخول حرف اجلر عليه، وبين لشبهه باحلرف يف الوضع أو لتضمن 

  .اليت للتكثري" رب"االستفهامية معىن اهلمزة واخلربية معىن 
  .٣"كم"مما يذكر يف باب ،  اخلربية غري هذا٢"كم"وقيل يف سبب بناء 

  .الرفع والنصب واجلر واجلزم: واع اإلعراب، وهي أربعةوملا ذكر أنواع البناء أخذ يذكر أن
  :وعن املازين أن اجلزم ليس بإعراب، وهذه ثالثة أقسام

إن "و" زيد يهاب"االسم املتمكن والفعل املضارع، وهو الرفع والنصب، تقول : قسم يشترك فيه املعربان
ا لن يهابزيد."  

  ".مررت بزيد: "وقسم خيتص باالسم وهو اجلر
  .٤"مل يهب"قسم خيتص بالفعل وهو اجلزم حنو و

  :وإىل هذا أشار بقوله
  والرفع والنصب اجعلن إعرابا

  .إىل آخره، وهو واضح
وإمنا ، ٥"وإمنا اختص اجلر باالسم؛ ألن كل جمرور خمرب عنه من جهة املعىن وال خيرب إال عن االسم"

  . كالعوض من اجلر يف االسم٦اختص اجلزم بالفعل، ليكون فيه
__________  

  . أ، ب١
  . ب٢



محال على :  وقيل-أي باالستفهامية-لشبهها ا : وأما اخلربية، فقيل: "...  قال املرادي يف باب كم٣
والتقليل بالشبه : ، قلت"رب، وإن كانت للتقليل؛ ألن الشيء حيمل على نقيضه كما حيمل على نظريه

  .الوضعي كاف يف بنائها
  ".مل يذهب" أ، ج ويف ب ٤
  .أ، ج ٥
  . أ، ب٦

)١/٣١١(  

  

  .مما ال فائدة يف ذكره هنا، وقيل غري ذلك
  : إىل علة ختصيص الفعل باجلزم مث قال١"كما قد خصص: "وقد أشار بقوله

  كسرا كذكر اهللا عبده يسر... فارفع بضم وانصنب فتحا وجر 
  ............ ... ..........................واجزم بتسكني

وأصل النصب . راب أن يكون باحلركات والسكون، فأصل الرفع أن يكون بضمةأن أصل اإلع: يعين
أن يكون بفتحة، وأصل اجلر أن يكون بكسرة، وأصل اجلزم أن يكون بالسكون، إذ ال حظ له يف 

  .احلركات، فكان حظه حذفها
  ".ذكر اِهللا عبده يسر"وقد مثل الرفع والنصب واجلر 

  :مث قال
  ................ينوب.. .وغري ما ذكر ...... 

 ٣"الضمة" عن املذكور فينوب عن ٢"نائب"فأشار إىل أن اإلعراب بغري ما ذكر من احلركات والسكون 
  .الواو واأللف والنون، وعن الفتحة األلف والياء والكسرة وحذف النون

  .وعن الكسرة الياء والفتحة، وعن السكون حذف احلرف
  . عالمات، وللجر ثالث عالمات، وللجزم عالمتانفللرفع أربع عالمات، وللنصب مخس

وسنذكر مواضع النيابة مفصلة ، أربعة أصول، وعشرة تنوب عن تلك األصول: فهذه أربع عشرة عالمة
  .إن شاء اهللا تعاىل

مرفوع بالواو نيابة " فأخو" "حنو جا أخو بين منر: "مث مثل ما أعرب بغري ما ذكر عن طريق النيابة بقوله
  .جمرور بالياء نيابة عن الكسرة" بين" وعن الضمة،

فنيابة احلرف عن احلركة يف ، واعلم أن الغالب يف االسم، إما حركة، ويف الفعل إما حرف وإما حذف
  :االسم تكون يف ثالثة مواضع



  .األمساء الستة، واملثىن، واموع على حده
__________  

  . ب١
  ".نابت" ب، ج ويف أ ٢
  . أ، ب٣

)١/٣١٢(  

  

  :ب األمساء الستةإعرا
  : واموع فقال٢"على املثىن "١فبدأ باألمساء الستة؛ ألن املفرد سابق

  واجرر بياء ما من األمسا أصف... وارفع بواو وانصنب باأللف 
  . يعني األمساء الستة٣"األمساء"أي الذي سأصفه لك من 

: هذا املختصر وأقواها مذهبانواعلم أن يف إعراب هذه األمساء الستة عشرة مذاهب قد ذكرا يف غري 
  .أنا أذكرمها

األول مذهب سيبويه، والفارسي، ومجهور البصريني، أا معربة حبركات مقدرة يف احلروف واتبع 
  . ما قبل اآلخر لآلخر٤"فيها"

 حلركة الواو فصار أبو زيد، ٥"الباء"مث اتبعت حركة . فأصله أبو زيد" قام أبو زيد: "فإذا قلت
  .ة على الواو فحذفتفاستثقلت الضم

: وقيل، حتركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا: فقيل. فأصله أبو زيد" رأيت أبا زيد: "وإذا قلت
  .ذهبت حركة الباء مث حركت إتباعا حلركة الواو، مث انقلبت الواو ألفا

  .واجلر يف اإلتباع، ٦"ليتوافق النصب مع الرفع"وهذا أوىل : قيل
، فأتبعت حركة الباء حبركة الواو فصار بأبوِ زيد، فأصله بأبوِ زيد" يب زيدمررت بأ: "وإذا قلت

فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت كما حذفت الضمة، مث قلبت الواو ياء لسكوا بعد كسرة كما 
  ".ميزان"قلبت يف حنو 

  .٨وذكر يف التسهيل أنه األصح.  املذهب األول٧"تقدير"هذا 
__________  

ألمساء الستة ألا أمساء مفردة، واملفرد سابق املثىن واموع؛ وألن إعراا على األصل يف  فبدأ با١
  ,٢٨/ ١أمشوين . هـ. ا. اإلعراب بالفرع من كل وجه

  ".للمثىن" أ، ويف ب، ج ٢



  ".األمساء الستة" أ، ج ويف ب ٣
  ".فيهما" أ، ب ويف ج ٤
  ".البناء" ج ويف أ، ب ٥
  ".الرفع مع النصب واجلرليتوافق " ب، ج ويف أ ٦
  ".تقدير" أ، ب ويف ج ٧
  .٨ وإليه أميل، وراجع التسهيل ص٨

)١/٣١٣(  

  

 من الكوفيني يف أحد ٣ من البصريني، وهشام٢والزجاجي، ١مذهب قطرات والزيادي: والثاين
  . باألحرف املذكورة٥"األمساء" ومن وافقهم أن إعراب هذه ٤"قوليه"

  .٦هل املذاهب وأبعدها عن التكلفوهذا أس: قال يف شرح التسهيل
ولكنه مستلزم للخروج عن األصل، إذ أصل اإلعراب أن يكون باحلركات ولعدم النظري، إذ ليس : قلت

على حرف واحد؛ ألن " ذي مال"و" فيك"يف املفردات ما يعرب باحلروف غري هذه األمساء، ولبقاء 
  .ف املذهب األولاإلعراب زائد فال يوجد ذلك يف املعربات إال شذوذا خبال

  .ظاهر كالمه هنا موافقة قطرب ومن ذكر معه يف أن إعراب هذه األمساء باحلروف: فإن قلت
حيتمل أن يكون وافق القائل بذلك هنا، وحيتمل أن يكون تسامح يف جعله اإلعراب باألحرف، : قلت

  لكون احلركات هنا ال تظهر واحلروف مفيدة ما تفيد
__________  

:  بن سفيان بن سليمان بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن زياد بن أبيه أبو إسحاق الزيادي وهو إبراهيم١
وروى عن أيب عبيدة ، قرأ على سيبويه كتابه، ومل يتمه، كان حنويا لغويا راوية: قال ياقوت احلموي

شكل صنف النقط وال، واألصمعي وكان يشبه به يف معرفة الشعر ومعانيه، وكان شاعرا ذا دعابة وفرح
  .وشرح ثلث سيبويه، واألمثال، وغري ذلك

  :وله يف جارية سوداء
  حبيب حتملت فيه األذى... أال حبذا حبذا حبذا 

  .هـ تسع وأربعني ومائتني٢٤٩ومات سنة 
مث انتقل إىل بغداد ولزم أبا " اوند" هو أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، أصله من ٢

 برع يف النحو وإليه ينسب، وصنف كثريا من الكتب، منها كتاب اجلمل إسحاق إبراهيم الزجاج، حىت
  .هـ أربعني وثالمثائة٣٤٠تويف بطربية سنة .  واإليضاح يف علل النحو، والكايف-صنف مبكة-يف النحو 



صنف .  هو أبو عبد اهللا هشام بن معاوية الضرير النحوي الكويف، أحد أعيان أصحاب الكسائي٣
  .هـ تسع ومائتني٢٠٩ وتويف سنة .كتاب خمتصر النحو

  ".قوله" ب ويف أ، ج ٤
  ".األشياء" أ، ج ويف ب ٥
  .٣١/ ١ راجع األمشوين ٦

)١/٣١٤(  

  

 التقريب على املبتدئ، كما فعل كثري من املصنفني مع اعترافهم ١"بذلك"احلركات لو ظهرت، وأراد 
  .بصحة مذهب سيبويه

  : أن إعراا باحلركات هو األصح وقولهويؤيد محله على التسامح نصه يف التسهيل على
  من ذاك ذو إن صحبة أبانا

 ٢"وقيد إعراا بأن تبني"ألا ال تفارق اإلعراب باألحرف " بذو"شرع يف ذكر األمساء الستة، وبدأ 
  .٤"األعرف" فإا مبنية على ٣املوصولة يف لغة طيئ" ذو"معىن الصحبة احترازا من 

  :وقوله
   باناوالفم حيث امليم منه

هذا "زالت وفارقت فتقول :  منه امليم أي٦ من األمساء اليت تعرب باألحرف إن بانت٥"الفم"يعين أن 
  :وإن كان بامليم ففيه عشر لغات" ونظرت إىل فيك. ورأيت فاك. فوك

نقصه، وقصره، وتضعيفه، كل منها مع فتح الفاء أو كسرها أو ضمها، فهذه تسعة، والعاشرة، إتباع 
  . فائه منقوصا٧"فتح" وأفصحها فائه مليمه

  :وقوله
  ....أب أخ حم كذاك

هو أبو الزوج وحنوه من أقاربه وقد يطلق على : ترفع بالواو وتنصب باأللف وجتر بالياء، واحلم: أي
  .أقارب الزوجة

__________  
  ".بقوله" أ، ج ويف ب ١
  ".وقيدها بأن تبني"ويف ب " وقيدها بأن تفهم" ج ويف أ ٢
لقبائل اليمنية وأعظمها شأنا، ومساكنها اجلبالن يف وسط جند ومن أطيب بالده، وكان  من أشهر ا٣

  .لبالدهم شأن عظيم يف حكم التجارة يف مشال بالد العرب



  ".األعراب" ج ويف أ، ب ٤
  ".القسم" ب، ج ويف أ ٥
  ".وإن" ب، ج ويف أن ٦
  . أ، ب٧

)١/٣١٥(  

  

 وهو ٢ف فيه، فإن الفراء أنكر إعرابه باألحرف اخلال١"لوقوع"أي كذلك، وأخره " وهن: "وقوله
واألحسن فيه التزام النقص، وهو حذف المه، ، حمجوج بنقل سيبويه، وأيضا فإن إعرابه باألحرف قليل

من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه : "ومنه قوله عليه الصالة والسالم" كيد"وجعل اإلعراب على عينه 
  :ا أشار بقوله وإىل هذ٣" نِ أبيه، وال تكنوا

  والنقص يف هذا األخري أحسن
مع " اهلن "٦"يذكروا" من النحويني أن ٥"كثري" وجرت عادة ٤"باألحرف"أحسن من اإلعراب : أي

  . لَهن٧"مساواته"هذه األمساء منبهني على قلة إعرابه باألحرف، فيوهم ذلك 
  .ي من الفضل بأوفر نصيبومن مل ينبه على قلته فليس مبصيب، وإن حظ: قال يف شرح التسهيل

  . شيء٩"ومعناها" كلمة كناية ٨كناية عن اسم جنس، قال يف الصحاح: واهلن
__________  

  ".لوقع" ب، ج ويف أ ١
ومن حفظ حجة على من مل ، اإلمتام عن العرب: أنكر الفراء إمتامه، وهو حمجوج بنقل سيبويه:  أي٢

  ,٢٩/ ١أمشوين . هـ. ا. حيفظ
ليخرج الناس معه للقتال يف . يا لفالن: هو أن يقول الرجل: عزاء اجلاهلية. سبانتمى وانت:  تعزى٣

اعضض على قبل أبيك الذي تنتسب إليه، : قولوا له: أي. فعل أمر من أعض: الباطل، أعضوه ن أبيه
  .بل اذكروا امسه الصريح، وال تكنوا، ال تذكروا كناية الذكر وهي اهلن. وال جتيبوه استهزاء به

يث صحيح عن أيب، رواه أمحد يف مسنده، والنسائي، وابن حبان يف صحيحه، والطرباين يف هو حد
  .الكبري

وإذا استعمل اهلن غري مضاف كان . فإنه استعمل منقوصا معربا باحلركات الظاهرة" اهلن"يف : الشاهد
  .منقوصا باإلمجاع

  . ب، ج٤
  ".كثرية" ب، ج ويف أ ٥



  ".يذكر" ب، ج ويف أ ٦
  ".مساوة" ج  ب ويف أ،٧
وكل باب منها مثانية وعشرون فصال على حسب ،  هو كتاب للجوهري رتبه يف مثانية وعشرين بابا٨

  ,٥٦٧/ ٢حروف املعجم وترتيبها 
  ".معناه" ب ويف أ، ج ٩

)١/٣١٦(  

  

 وكثرة الكناية به عن ٢"يقلل"هو كناية عما : ١وقال ابن الدهان. شيئك: أي" هذا هنك: "فتقول
  .الفرج

  :المث ق
  ويف أب وتالييه يندر

  .أخ وحم: ومها. وتالييه" أب"يندر التزام النقص يف : أي
  :٣ومنه قوله

  ومن يشابه أبه فما ظلم... بأبه اقتدى عدى يف الكرم 
  .وتالييه" أب"هو املرجوح يف " هن"فالوجه الراجح يف 
__________  

 أهل واسط، قدم بغداد فأقام ا وقرأ من: قال ياقوت.  هو سعيد بن املبارك، املعروف بابن الدهان١
على هبة اهللا، وكان مولده سنة أربع وتسعني وأربعمائة يف ليلة اجلمعة حادي عشرين رجب، وكان إماما 
يف النحو، وصنف شرح اإليضاح يف أربعني جملدة وشرح اللمع البن جين يف عدة جملدات، والدروس يف 

  . تسع وستني ومخسمائة٥٦٩د الفطر سنة وتويف باملوصل ليلة عي، وغري ذلك، النحو
  ".يتعلل" أ، ب ويف ج ٢
  .وهو من الرجز املسدس،  البيت لرؤبة بن العجاج ميدح عدي بن حامت٣

وضع الشيء يف " الظلم. "أراد به عدي بن حامت الطائي وهو صحايب جليل": بأبه اقتدى عدي: "الشرح
  ".من أشبه أباه فما ظلم: "ئروهذا البيت نظم فيه الشاعر املثل السا، غري حمله

أن عدي بن حامت اقتدى بأبيه حامت الطائي يف اجلود والكرم، فمن يشابه أباه، وحياكيه يف صفاته : املعىن
  .فما ظلم يف هذا االقتداء؛ ألنه أتى بالصواب ووضع الشيء يف حمله

جار وجمرور متعلق " كرميف ال"فعل وفاعل " اقتدى عدي. "جار وجمرور متعلق باقتدى" بأبه: "اإلعراب
مفعول به " أبه"فعل مضارع فعل الشرط وفاعله مستتر فيه " يشابه"اسم شرط " ومن"باقتدى أيضا 



واجلملة ، فعل ماض فاعله مستتر فيه" ظلم"الفاء واقعة يف جواب الشرط وما نافية " فما"ومضاف إليه 
  .يف حمل جزم جواب الشرط

  .فهذا لغة العرب، فيه يف املوضعني حبذف الالم معربا باحلركاتهو أن األب قد استعمل : الشاهد فيه
، وابن دواد، والسندويب، ٢٢/ ١، ابن عقيل ١٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ويف مهع اهلوامع ٩، والسيوطي يف شرحه ص٢٢/ ١، وابن هشام ١١واالصطنهاوي، واملكودي ص
٢٩/ ١.  

)١/٣١٧(  

  

مث ذكر لغة ثالثة يف أب .  نقص أخ١وقد حكاه الفراء، وحكى أبو زيد" حم "وأنكر بعضهم نقص
  :وتالييه فقال

  وقصرها من نقصهن أشهر
يف "وتالييه، وهو التزام األلف مطلقا، وجعل اإلعراب باحلركات املقدرة " أب"يعين أن القصر يف 

  . أشهر من النقص فيها٢"األلف
  :٣ الراجزأما قصر احلم فكثري، ومن قصر األب قول

  قد بلغا يف د غايتاها... إن أباها وأبا أباها 
__________  

سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن اخلزرج أبو زيد األنصاري، :  هو١
ومن . كان أبو زيد يقول كما قال سيبويه: قال السريايف. كان إماما حنويا صاحب تصانيف أدبية لغوية

أربع :  مخس عشرة ومائتني، وقيل٢١٥تويف سنة ، وغري ذلك، لغات القرآن، وغريب األمساء: هتصانيف
  .عن ثالث وتسعني سنة بالبصرة، عشرة

  . أ، ب٢
ونسبه اجلوهري لرؤبة بن العجاج ونسبه أبو زيد يف نوادره . نسبه العيين أليب النجم العجلي:  البيت٣

  .لبعض أهل اليمن، والبيت من الرجز
  :ألن قبله" ريا"أبا : أي" إن أباها: "حالشر

  هي املىن لو أننا نلناها... واها لريا مث واها واها 
  .للمجد وأنث باعتبار املرتلة" غايتاها"املبتدأ والنهاية والضمري يف " بالغايتني"الكرم واملراد ": اد"

وحيتمل أن . األلفاسم إن منصوب بفتحة مقدرة على " أباها"حرف توكيد ونصب " إن: "اإلعراب
مضاف ": أباها"، معطوف على اسم إن" وأبا"، يكون منصوبا باأللف نيابة عن الفتحة كما هو املشهور



جار " يف اد"واجلملة يف حمل رفع خرب إن . فعل ماض وألف االثنني فاعله" بلغا"حرف حتقيق " قد. "إليه
  . لغة من يلزم املثىن األلفمفعول به لبلغ على" غايتاها"وجمرور متعلق بالفعل قبله 

الثالثة؛ ألنه " أبا"على لغة القصر يف األمساء الستة، وهو صريح يف " أباها"لزوم األلف يف : الشاهد
  .أما األوىل والثانية فبالقرينة؛ ألن التلفيق يف اللغات بعيد. مضاف إليه

لشاطيب، والسندويب، وا، ٢٣/ ١، وابن عقيل ١٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
ويف ، ٩والسيوطي يف شرحه لأللفية ص، ١١١/ ١ويف املغين ، ٣٣/ ١وابن هشام ، ٢٩/ ١واألمشوين 

واإلنصاف ، ٥٥٩ويف خزانة األدب رقم ، ٥٣/ ١ويف شرح املفصل البن يعيش ، ٣٩/ ١مهع اهلوامع 
١١/ ١.  

)١/٣١٨(  

  

  .١"مكره أخاك ال بطل: "ومن قصر األخ قوهلم
  :تنبيهات

  :قد اتضح مبا ذكر يف هذه األرجوزة أن األمساء الستة على ثالثة أقسام: األول
  .بال ميم" فم"مبعىن صاحب و" ذو"قسم ليس فيه إال لغة واحدة وهو اإلعراب باألحرف، وذلك 

  ".هن"النقص مث اإلعراب باألحرف وهو : وقسم فيه لغتان
  ".أب وأخ وحم: "النقص، وهواإلعراب باألحرف مث القصر مث : وقسم فيه ثالث لغات

بإسكان " أخو"التشديد، و" أخ"التشديد فيكون فيه أربع لغات، ويف " أب"زاد يف التسهيل يف : الثاين
  . ومحأ كخطأ٢اخلاء، فيكون فيه مخس لغات، ويف حم محوا كقرو، ومحئا كقرء

  .٤، ٣"لغات"فيكون فيه ست 
  .فعل بالتحريك، والمها ياءمبعىن صاحب وزا " ذو"مذهب سيبويه أن : الثالث

__________  
 وقال هذا من كالم أيب حنش خال بيهس ٤١١٧ رقم ٣٠٨ ص٢ ورد هذا يف جممع األمثال ج١

هل : حني قال له خاله وقد بلغه أن ناسا من أشجع يف غار يشربون وهم قاتلون إخوته، امللقب بنعامة
أقامه على فم الغار، مث دفعه يف الغار فقال ضربا وانطلق به حىت ، لك يف غار فيه ظباء؟ لعلنا نصيب منها

يريد أنه حممول على . مكره أخاك ال بطل: فقال أبو حنش. إن أبا حنش لبطل: فقال بعضهم. أبا حنش
  .ذلك ال أن يف طبعه شجاعة

  .يضرب ملن حيمل على ما ليس من شأنه
  .فإنه مقصور معرب باحلركات املقدرة على األلف" أخاك"يف : الشاهد



- يطلق على القصد والتتبع وقدح من خشب، والقرء -بفتح القاف وسكون الراء وبالواو- القرو ٢
  . وباهلمز يطلق على اجلمع واحليض والطهر وقد تضم قافه-بفتح القاف وسكون الراء

  . ب٣
  .٨ راجع التسهيل البن مالك ص٤

)١/٣١٩(  

  

  .١فهي من باب قوة والمها واو، -باإلسكان-ومذهب اخلليل أن وزا فَعل 
  .حمتمل للوجهني مجيعا: ٢وقال ابن كيسان

  . وأصله فوه والمه هاء-بفتح الفاء وإسكان العني-وزنه عند اخلليل وسيبويه فَعل : وفوك
  . وزنه فُعل بضم الفاء٣"أن"وذهب الفراء إىل 

  .ثنيتها بالواو واو بدليل ت٤"والماا "-بالتحريك-وأب وأخ وحم وهن وزا عند البصريني فَعل 
ياء من احلماية؛ ألن أمحاء املرأة حيموا وهو مردود بقوهلم يف التثنية " حم"وذهب بعضهم إىل أن الم 

  .محوان، ويف إحدى لغاته محو
 وجبمعها ٥"قصرها" ورد عليه بسماع -باإلسكان-فعل " أب وأخ وحم"وذهب الفراء إىل أن وزن 

  .على أفعال
:  أعرف ما يدل على أن أصله التحريك، واستدل الشارح على ذلك بقوهلمفقال بعضهم ال" هن"وأما 

   بعض شراح٧"به" وقد استدل ٦"هنة وهنوات"
__________  

حذفت الثانية اعتباطا ونقلت حركة ،  ما عينه والمه واو بقطع النظر عن حركة الفاء وأصله ذوو١
  ,٦٥/ ١صبان . هـ. ا. اإلعراب إىل الواو األوىل

كان حيفظ املذهب البصري والكويف يف : قال اخلطيب. د بن إبراهيم بن كيسان النحوي هو حمم٢
وكان جيتمع على ، إنه أحنى منهما: وكان أبو بكر بن جماهد يقول، النحو؛ ألنه أخذ عن املربد وثعلب

  .بابه حنو مائة رأس من الدواب للرؤساء واألشراف الذين يقصدونه
  :ومن تصانيفه

  .حو املهذب يف الن١
  . واملختار يف علل النحو-٢
  . وما اختلف فيه البصريون والكوفيون، وغري ذلك-٣

  .هـ تسع وتسعني ومائتني٢٩٩مات لثمان خلون من ذي القعدة سنة : قال اخلطيب



  . ب٣
  ".والمها" أ، ج ويف ب ٤
  ".قصر" أ، ب ويف ج ٥
  ,١٢ راجع الشارح ص٦
  ".ج" يف نسخة ٧

)١/٣٢٠(  

  

" هنوات"حتتمل أن تكون هلا التأنيث، ويف " هنة" بأن فتحة النون يف ٢ابن إياز واعترض ١اجلزولية
ففتح جلمعه باأللف والتاء، وإن كانت العني ساكنة يف الواحد، وقد حكى بعضهم " جفنات"لكونه مثل 

  .٤وهذا موضع اختصار.  على أن وزنه فَعل بالتحريك٣"يستدل"فبه " أهناء"يف مجعه 
  :عراب هذه األمساء باألحرف املذكورة فقالمث أشار إىل شرط إ

  لليا كجا أخو أبيك ذا اعتال... وشرط ذا اإلعراب أن يضفن ال 
فإا مالزمة " ذو"فإنه يعرب حبركات ظاهرة، وكلها تفرد إال " أب"مما مل يضف منها حنو : فاحترز

  .لإلضافة
  :٥كقولهعوض من واوه ميم، وقد ثبتت امليم يف اإلضافة " فوك"وإذا أفرد 

__________  
وكان إماما يف ، وجزولة بطن من الرببر،  ألف اجلزولية أبو موسى عيسى بن عبد العزيز اجلزويل١

: ولزم ابن بري مبصر وأخذ عنه العربية مجاعة، العربية ال يشق غباره مع جودة التفهيم وحسن العبارة
  .هـ سبع بعد الستمائة٦٠٧ت سنة وما، وله حاشية على اجلمل للزجاجي، منهم الشلوبني وابن معط

كذا ساق نسبه ابن رافع يف ،  هو احلسني بن بدر بن إياز بن عبد اهللا أبو حممد العالمة مجال الدين٢
  .قرأ على التاج األرموي، كان أوحد زمانه يف النحو والتصريف: وقال، تاريخ بغداد

صول يف شرح الفصول البن معط، واحمل، وله شرح الضروري البن مالك، واإلسعاف يف مسائل اخلالف
  .هـ إحدى ومثانني بعد الستمائة٦٨١تويف ببغداد سنة 

  ".سبتدل"ويف أ .  ب، ج٣
  ,٣٠/ ١ راجع األمشوين ٤
  .وهو من قصيدة طويلة موجزة، رؤبة العجاج:  قائله٥

  :وصدره
  كاحلوت ال يلهيه شيء يلهمه



. يء أهلمه إذا ابتلعه، ومنه مسي اجليش هلاماأي يبتلعه من اللهام فعال من هلمت الش" يلهمه: "الشرح
  .أي عطشان: ظمآن

  ".يضرب ملن عاش خبيال مثريا "٤٧١٣ رقم ٤٢١ ص٢ويف جممع األمثال ج
ويف "خربه " ظمآن"فعل مضارع ناقص وفمه ضمري مستتر يعود إىل احلوت وهو امسه : يصبح: اإلعراب

واهلاء مضاف . مبتدأ مؤخر: فمه. ذوف خرب مقدمالواو للحال واجلار وارور متعلق مبح" البحر فمه
  . =واجلملة يف حمل نصب على احلال. إليه

)١/٣٢١(  

  

  يصبح ظمآن ويف البحر فمه
خللوف فم الصائم عند اهللا : "، ولقوله عليه الصالة والسالم١وال ختتص بالضرورة خالفا أليب علي

  .٢" أطيب من ريح املسك
وكلها تضاف " هذا أخي: "٣"حنو"املتكلم، فإنه يعرب حبركات مقدرة واحترز مما أضيف منها إىل ياء 

فإا ال تضاف إىل مضمر، وإمنا تضاف إىل اسم جنس ظاهر غري صفة وما خالف ذلك " ذو"إىل الياء إال 
  .٤فهو نادر

  :ويشترط يف إعراب هذه األمساء باألحرف مع الشرطني املذكورين شرطان آخران
__________  

حيث أثبت الشاعر امليم يف حالة اإلضافة وليس ذلك لضرورة خالفا أليب " فمه: " فيهاالستشهاد= 
يف البغداديات: علي قد اضطر الشاعر فأبدل من العني امليم يف اإلضافة كما أبدهلا منها : "قال أبو علي

ضافة، فأجرى وهذا اإلبدال يف الكالم إمنا هو يف اإلفراد دون اإل. ويف البحر فمه: يف اإلفراد فقال
وال : أقول. ٢١٦/ ٢خزانة األدب . هـ. ا". اإلضافة جمرى املفرد يف الشعر للضرورة هذا كالمه

  .بدليل احلديث: التفات إىل قوله
 ٣٢٥، والشاهد رقم ٩، وابن مالك يف التسهيل ص٣١/ ١ذكره يف شرح األلفية لألمشوين : مواضعه

  .، وجممع األمثال٤٠ ص١يف خزانة األدب، والسيوطي يف مهع اهلوامع ج
. احلسن بن أمحد اإلمام أبو علي الفارسي النحوي املشهور، وكان واحد زمانه يف علم العربية:  هو١

وكان متصال ، أخذ عنه الزجاج وابن السراج، وبرع يف طلبته مجاعة كابن جين وعلي بن عيسى وغريمها
  .أنا غالم أيب علي يف النحو: بعضد الدولة حىت كان يقول

  .ومن مؤلفاته العظيمة كتاب احلجة يف التعليل لقراءات القرآن
  .هـ سبع وسبعني وثالمثائة٣٧٧وتويف ببغداد سنة 



تغري : خطأ: بضم اخلاء وقد تفتح ولكن الفتح لغة شاذة كما يف حتفة ابن حجر بل قيل" خللوف "٢
  .رائحة الفم من أثر الصيام خللو املعدة من الطعام

وهو حديث ، كناية عن تقريب اهللا تعاىل الصائم من رضوانه وعظيم نعمه": إخل. ..أطيب عند اهللا"
  .صحيح عن أيب هريرة وأيب سعيد معا، ورواه أمحد يف مسنده ومسلم والنسائي والبخاري

  ".وحنوه" ب، ج ويف أ ٣
ذهب يف وقت ا: أي" اذهب بذي تسلم: "وإىل اجلملة حنو" أنا اهللا ذو بكة: " كإضافته إىل العلم يف حنو٤

صاحب سالمة، ويف نكت السيوطي أن إضافته إىل العلم قليلة وإىل اجلملة شاذة، ويف يس أنه أضيف إىل 
  .٦٦/ ١صبان . هـ. ا. الضمري شذوذا

)١/٣٢٢(  

  

أن تكون مفردة، فإن ثنيت أو مجعت أعربت إعراب املثىن واموع وأن تكون مكربة، فإن صغرت 
  .أعربت باحلركات

  .فقد أمهل هذين الشرطني: فإن قلت
  .قد علق احلكم على ما لفظ به، وقد لفظ ا مفردة مكربة، فاكتفي بذلك: قلت

  .وهو واضح" جاء أخو أبيك ذَا اعتال: "مث مثل ما أضيف إىل غري الياء بقوله
  :إعراب املثىن

  : فقال١"احلرف عن احلركة"مث انتقل إىل املوضع الثاين من مواضع نيابة 
  ع املثىن وكالباأللف ارف

:  للتجريد وعطف مثله عليه كقولك٢"صاحلة"هو االسم الدال على اثنني يف زيادة يف آخره : املثىن
  ".زيد وزيد ورجل ورجل"فإنه يصلح فيهما ذلك حنو " زيدان ورجالن"

  :وللتثنية مثانية شروط
ال نظري له يف اآلحاد اتفاقا، اإلفراد، فال جيوز تثنية املثىن واموع على حدة وال اجلمع الذي : األول

  .وأما غريه من مجوع التكسري فظاهر كالم املصنف جواز تثنيته
  .إن تثنية اجلمع واسم اجلنس غري مقيسة: وقال غريه

فليست الزيادة فيهما للتثنية بل للحكاية يدل " منان ومنين: "فال يثىن املبين، وأما قوهلم، اإلعراب: الثاين
  يا زيدان وال"وصال، وأما  ٣"حذفهما"على ذلك 

__________  
  ".احلرف عن احلركات" أ، ج ويف ب ١



  ".صاحلا" ج ويف أ، ب ٢
  ".حذفها" ب، ج ويف أ ٣

)١/٣٢٣(  

  

 من املثىن ١"وليست"، وحنومها فصيغ وضعت للمثىن" هذان واللذان"فإمنا ثين قبل البناء، وأما " رجلني
  .احلقيقي عند احملققني

وكذا ما يف حكمه كأمنا مسمى به، ، فال يثىن املركب تركيب إسناد اتفاقا، يبعدم الترك: الثالث
وصحح أكثرهم املنع لشبهه باحملكي " بعلبك وسيبويه: "واختلف يف تثنية املركب تركيب مزج حنو

  .ولعدم السماع
اف إليه ومجعه،  عن تثنية املض٢"ومجعه"فيستغىن فيها بتثنية املضاف " أيب بكر: "وأما األعالم املضافة حنو

  ".أبوا البكرين وآباء البكرين: " فتقول٤"معا" ومجعهما ٣"معا"وأجاز الكوفيون تثنيتهما 
بل إذا أريد تثنيته قدر تنكريه، ولذلك ال تثىن الكنايات ، فال يثىن العلم باقيا على علميته. التنكري: الرابع

  .فإا ال تقبل التنكري" فالن وفالنة"عن األعالم حنو 
كشمس "فال تثىن األمساء الواقعة على ما ال ثاين له يف الوجود . أن يكون قابال ملعىن التثنية: خلامسا

  .إذا قصدت احلقيقة" وقمر
  .٥يف الشمس والقمر فمن باب التغليب" القمرين: "اتفاق اللفظ، وأما حنو: السادس

قال يف شرح .  هذا مذهب أكثر املتأخرين،فال جيوز تثنية املشترك واحلقيقة وااز، اتفاق املعىن: السابع
  .٦واألصح اجلواز، وممن صرح جبواز ذلك أبو بكر بن األنباري: التسهيل

__________  
  ".وليس" أ، ب ويف ج١
  . ب، ج٢
  . ج٣
  . ب٤
  .هـ. ا". وهذا النوع مسموع حيفظ وال يقاس عليه "٤١/ ١ قال السيوطي يف اهلمع ٥
كان من أعلم : قال الزبيدي. قاسم بن احلسن األنباري النحوي اللغوي هو اإلمام أبو بكر حممد بن ال٦

وكان ممن يرى القياس يف النحو ، الناس بالنحو على مذهب الكوفيني وباألدب وأكثرهم حفظا للغة
وتويف ابن األنباري ليلة النحر سنة . النحو كله قياس ومن أنكر القياس فقد أنكر النحو: ويقول
  .ثالمثائة ببغدادهـ سبع وعشرين و٣٢٧



)١/٣٢٤(  

  

: فإن أكثرهم ال يثنيه استغناء بتثنية سي فقالوا" سواء: "أال يستغىن بتثنية غريه عن تثنيته حنو: الثامن
  .على أن أبا زيد حكاه عن العرب" سواءان: "ومل يقولوا" سيان"

  .١} الْبصر كَرتينِثُم ارجِعِ {: وما أعرب إعراب املثىن وهو خمالف ملعناه بقصد التكثري حنو
  ".اثنني واثنتني: "أو موافق له ومل يصلح للتجريد حنو" البحرين: "أو اإلفراد حنو

يف " العمرين"يف الشمس والقمر، و" القمرين: "أو صلح للتجريد وعطف مباينه عليه ال عطف مثله حنو
  .فهو ملحق باملثىن. أيب بكر وعمر

كال، "اظ احلقت باملثىن فأعربت إعرابه، وليست من املثىن حقيقة وهي وقد أشار يف النظم إىل أربعة ألف
  ".وكلتا، واثنان، واثنتان

 بدليل اإلخبار عنهما باإلفراد تارة مراعاة للفظ ١"مفردا اللفظ مثنيا املعىن"فهما امسان " كال وكلتا"أما 
  :٣وبالتثنية تارة مراعاة للمعىن وقد اجتمع األمران يف قوله

  قد أقلعا وكال أنفيهما رايب...  جد اجلري بينهما كالمها حني
__________  

  ,٤:  سورة امللك١
  ".مفردان يف اللفظ مثنيان يف املعىن" أ، ج ويف ب ٢
  .وهو من البسيط،  البيت قائله الفرزدق٣

. أي حني اشتد اجلري وقوي بني الفرسني" حني جرى اجلري"يعين كال الفرسني، " كالمها: "الشرح
" رايب. "قد كفا عنه: أي" قد أقلعا"اجتهدا فيه، : أي، وأصله جدا يف اجلري، ن اإلسناد اازيوهذا م

  .وربا الفرس إذا انتفخ من عدو أو فزع، وهو النفس العايل، اسم فاعل من ربا يربو ربوا
ملة فعل وفاعل، واجل": جد اجلرى"ظرف متعلق بأقلعا ": حني. "مبتدأ ومضاف إليه" كالمها: "اإلعراب

فعل وفاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب " أقلعا"ظرف متعلق جبد " بينهما"يف حمل جر بإضافة حني إليها 
خرب املبتدأ وهو اسم فاعل فيه " رايب"مضاف إليه " أنفيهما"مبتدأ : كال. الواو للحال" وكال"املبتدأ 

  .ضمري مستتر
أنه : ، والثاين"قد أقلعا"وثىن اخلرب حيث قال " كال"أنه اعترب معىن : األول. يف موضعني: االستشهاد فيه

  ".رايب"ووحد اخلرب حيث قال " كال"اعترب لفظ 
/ ١، وابن هشام يف املغين ٣٣/ ١، واألمشوين أيضا ١٤ذكره ابن الناظم يف شرحه لأللفية ص. مواضعه

/ ١، واخلصائص ٤١/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٦٤/ ١، وابن يعيش يف شرح املفصل ١٧٢



٣١٤/ ٣، ٤٢١.  
  .هذا البيت قيل يف ابنة جرير وبعلها تندرا: وقيل

)١/٣٢٥(  

  

.  إعراب املثىن يف موضع١"وأعربا"ولكوما مفردي اللفظ مثىن املعىن، أعربا إعراب املفرد يف موضع 
 املقصور حبركات مقدرة، ومع املضمر إعراب املثىن باأللف رفعا ٢"املفرد"فأعربا مع الظاهر إعراب 

  .وبالياء جرا ونصبا
وملا كان اإلعراب باحلروف فرعا عن اإلعراب باحلركات، واإلضافة إىل املضمر فرعا عن اإلضافة إىل 

  .٣"حتصيال لكمال املناسبة"املظهر، جعل الفرع مع الفرع واألصل مع األصل 
  :وإىل هذا أشار بقوله

  إذا مبضر مضاف وصال
ا إىل ذلك املضمر، فمضافا حال من الضمري املستكن يف مبضمر حال كونه مضاف" كال"إذا وصل : أي

  ".كال"وصل وهو ضمري 
  .يف أن إعراا إعراب املثىن مشروط باإلضافة إىل الضمري" كال"يعين مثل " كلتا كذاك: "وقوله

  :تنبيهات
  :ثالث لغات" كال وكلتا"حكى الفراء : األول
  .٤"تقدم"ضمر إعراب املثىن كما أن يعربا مع الظاهر إعراب املقصور ومع امل: األوىل

  .أن يعربا إعراب املثىن مع الظاهر واملضمر ونسبها إىل كنانة: والثانية
 ٦، ٥"كالمها ومترا: "أن يعربا إعراب املقصور مع النوعني أيضا وجعل من ذلك قول بعضهم: والثالثة
  .باأللف

__________  
  .فيهما" أعرب"أ " ب ويف ١
  ".املقدر" ب، ج ويف أ ٢
  . أ٣
  . أ، ب٤
  ".مترات" ب، ج ويف أ ٥
كليهما ومترا، فهذا مثل قد كثر يف كالمهم واستعمل : ومن ذلك قول العرب "١٤٢/ ١ قال سيبويه ٦

  =أعطين كليهما ومترا : وترك ذكر الفعل ملا كان قبل ذلك من الكالم كأنه قال



)١/٣٢٦(  

  

 هو مذهب البصريني، وذهب الكوفيون ١"ا املعىنمفردا اللفظ مثني" "كال وكلتا"ما تقدم من أن : الثاين
  .إىل أما من قبيل املثىن لفظا ومعىن

  .ويرده أمور منها اإلخبار عنهما باملفرد يف الكالم الفصيح كما تقدم
  : قد نطق هلا مبفرد يف قول الراجز٢"كلتا"أن : وزعم البغداديون

  ...................... ... ....................٣يف كلت رجليها سالمى واحدة
__________  

  ".كالمها يل ثابتان وزدين مترا: كالمها ومترا كأنه قال: ومن العرب من يقول= 
أول من قال ذلك عمرو بن " كليهما: كالمها ومترا، ويروى "٣٠٧٩ويف جممع األمثال للميداين رقم 

 يرعى إذ رفع إليه رجل قد أضر به جعله أبوه راعيا يرعى له اإلبل فبينما هو يوما... محران اجلعدي
أطعمين من :  فدنا منه رجل فقال-السنام-العطش واللغوب، وعمرو قاعد وبني يديه زبد ومتر وتامك 

... نعم، كالمها ومترا، فأطعم الرجل حىت انتهى وسقاه لبنا حىت روي: هذا الزبد والتامك، فقال عمرو
ومن روى . مها، ونصب مترا على معىن أزبدك مترالك كال: أي" كالمها"فذهبت كلمته مثال، ورفع 

  .ملخصا. هـ. ا... أطعمك كليهما ومترا: كليهما فإمنا نصبه على معىن
  ".مفردان يف اللفظ مثنيان يف املعىن" أ، ج ويف ب ١
  ".كال" ج ويف أ، ب ٢
  . من الرجز املسدس-يصف نعامة-قائله راجز من الرجاز مل أقف على امسه :  قال العيين٣

  .كلتامها مقرونة بزائده: ومتامه
بضم السني " سالمى"يف إحدى رجليها : الضمري عائد على النعامة أي" يف كلت رجليها: "الشرح

وختفيف الالم وفتح امليم على وزن حبارى هي العظام اليت تكون بني كل مفصلني من مفاصل األصابع 
  .من اليد والرجل

، "مقرونة"مكان " قد قرنت"من السالميات، وروى : أي" واحدةمقرونة ب. "الضمري للرجلني" كلتامها"
  .صفة" زائده"مبتدأ مؤخر، " سالمى"خرب مقدم، " ويف كلت"

  :ويروى البيت
  كلتامها مقرونة بواحده... يف كلت رجليها سالمى زائده 

" سالمى"مضاف إىل كلت " رجليها"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم " كلت"يف : "اإلعراب
جار وجمرور متعلق " بزائده"خرب املبتدأ " مقرونة"مبتدأ " كلتامها"نعت لسالمى " واحده"بتدأ مؤخر م



  .مبقرونة
  . =للمثناة" كلتا"جتيء للواحدة و" كلت"يف كلت رجليها، استدل به البغداديون على أن : الشاهد

)١/٣٢٧(  

  

  .فحذف األلف للضرورة" يف كلتا"وليس بصحيح، بل أراد 
وقيل عن ياء " كلتا"يف " تا" عن واو بدليل إبداهلا ١"وألفها"عند البصريني فعل حنو معي " كال ":الثالث

فعلى كذكرى وألفها للتأنيث والتاء بدل " كلتا"إنه لو مسي ا وثنيت النقلبت ياء، ووزن : لقول سيبويه
 ٥يب علي، وذهب اجلرمي وهو اختيار أ٤ وهو اختيار ابن جين أو ياء٣ الم الكلمة، وهو إما واو٢"من"

  .إىل أن التاء زائدة للتأنيث وهو ضعيف، ألن تاء التأنيث ال تقع حشوا وال بعد ساكن غري األلف
 وإمنا هو ٧ ليس هو للعامل٦"ياء"املنقول عن البصريني أن قلب ألف كال وكلتا مع املضمر : الرابع

وأشبها يف اجلر " لدى"ا يف النصب وذلك ألما مالزمان لإلضافة فأشبه" لدى وعلى"باحلمل على 
يف النصب واجلر، ما فعلوا بلدى وعلى فقلبوا ألفها ياء، إذا أضيفا إىل " بكال وكلتا"ففعلوا " على"

  مضمر،
__________  

: وقال الفراء هو مثىن وال يتكلم منه بواحد ولو تكلم به لقيل:  يف كلتا٦٠٤ويف خمتار الصحاح ص= 
  :حتج بقول الشاعركل وكلت وكالن وكلتان وا

  يف كلت رجليها سالمى واحده
أي يف إحدى رجليها وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة واأللف يف الشعر حمذوفة للضرورة، والدليل 

  .أنشدنيه أبو علي. كال يومي أمامة يوم صد: على كونه مفردا قول جرير
 ١ه السيوطي يف مهع اهلوامع ج وذكر٣٢/ ١الشاطيب واألمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢٦٣، ٢٦٠/ ٢ من خزانة األدب، واإلنصاف ١٣، والشاهد رقم ٤١ص
  ".ألفه" ب، ويف أ، ج ١
  ".عن" ب، ويف أ، ج ٢
  ".كلوى" وأصلها ٣
  . وإمنا قلبت تاء لتأكيد التأنيث٤
قال . منوجرم من قبائل الي، أبو عمر صاحل بن إسحاق اجلرمي البصري، موىل جرم بن ربان:  هو٥

كان فقيها عاملا بالنحو واللغة، دينا ورعا، قدم بغداد وأخذ عنه األخفش ويونس واألصمعي : اخلطيب
ومات سنة ، األبنية وخمتصر يف النحو: وله كتاب. كان اجلرمي يف زمانه: وحدث عنه املربد قال



  .هـ مخس وعشرين ومائتني٢٢٥
  . ب٦
  ".العامل" أ، ب ويف ج ٧

)١/٣٢٨(  

  

  .ال تقلب مع الظاهر" لدى وعلى" كما أن ألف ١بوها إذا أضيفا إىل ظاهرومل يقل
  .وأما الرفع فبقيت األلف مع الظاهر واملضمر؛ ألا مل تشبه يف الرفع ما تنقلب ألفه

رأيت كالمها أو مررت : "إذا أضيفا إىل املضمر، يقول" لدى وعلى"ومن ال يقلب ألف : قال اخلليل
 هذا املذهب، وجعل ٢"إعراب"ملضمر على حاهلما مع الظاهر، وضعف الناظم فيجعلهما من ا" بكالمها

  . باحلرفني كاملثىن، واستدل بلغة كنانة٣"إعراا"
فيعربان إعراب املثىن بال شرط، ولذلك شبههما مبا هو مثىن حقيقة لئال يتوهم أما " اثنان واثنتان"وأما 
  .ريف اشتراط اإلضافة إىل املضم" كال وكلتا"مثل 
  :فقال

  كابنني وابنتني جيريان... اثنان واثنتان ........... 
  :جيريان جمرى ابنني وابنتني بال شرط، مث قال: أي

  ........................جرا ونصبا... وختلف اليا يف مجيعها األلف 
 به جرا ونصبا حتل حملها يف مجيع ما تقدم وهو املثىن واأللفاظ امللحقة: أي. يعين أن الياء ختلف األلف

  ".مررت بالزيدين، ورأيت الزيدين: "حنو
وقدم اجلر ألن النصب حممول عليه يف الياء اليت هي أخت الكسرة، وإمنا محل عليه الشتراكهما يف أن 

  :كال منهما فضلة، وهلذا مل حيمل على الرفع؛ ألنه عمدة وقوله
  بعد فتح قد ألف........ 

__________  
وبعض العرب جيريهما مع الظاهر جمرامها مع املضمر يف اإلعراب : "٤٠/ ١مع  قال السيوطي يف اهل١

  ".باحلرفني وعزاها الفراء إىل كنانة
  . أ، ب٢
  ".إعراا" ب، ج ويف أ ٣

)١/٣٢٩(  

  



  .سبب فتح ما قبل هذه الياء اإلشعار بأا خلقت األلف ال يكون ما قبلها إال مفتوحا
  :تنبيهات

حلق به لغة أخرى وهو لزوم األلف رفعا ونصبا وجرا، وهي لغة بين احلارث بن يف املثىن وما أ: األول
:  أحسن ما خرج عليه قراءة٤"وهو "٣ وهو حمجوج بنقل األئمة٢وأنكرها املربد،  وقبائل أخر١كعب

}انراحلَس ذَان٥} إِنْ ه.  
ظاهر كالمه يف النظم، مذهب الناظم أن إعراب املثىن واموع على حدة باحلروف كما هو : الثاين

. ونسب إىل الزيادي والزجاجي، وهو مذهب قطرب وطائفة من املتأخرين، وصرح بذلك يف التسهيل
  .٦وهو مذهب الكوفيني: قيل

 ومن تبعه إىل أن اإلعراب مقدر يف األلف والياء فتقدر يف األلف الضمة، ويف الياء ٧وذهب سيبويه
  .ويف إعراب املثىن مذاهب ال نطول بذكرها. باحلركاتالفتحة والكسرة، فإعراب املثىن عندهم 

__________  
شهرت بالغىن .  من أشهر القبائل اليمنية وأعظمها شأنا إبان ظهور اإلسالم، وكانت تسكن جنران١

  .واجلمال والقوة
ي  هو أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب األودي إمام العربية ببغداد يف زمانه، أخذ عن اجلرم٢

، واملازين وقرأ عليهما كتاب سيبويه، وكان غزير العلم حسن احملاضرة فصيحا بليغا ثقة، صاحب نوادر
سأل املربد عن دقيقه وعويصه " األلف والالم"إن املازين حني صنف كتابه : وقيل يف سبب تلقيبه باملربد

وله ، كوفيون وفتحوا الراء فحرفه ال-أي املثبت للحق-قم فأنت املربد : فأجابه بأحسن جواب فقال له
الكامل يف األدب، واملقتضب يف النحو من ستة أجزاء خمطوطة بدار الكتب، وشرح : مؤلفات منها

  .شواهد الكتاب
  .هـ ست ومثانني ومائتني يف خالفة املعتضد ودفن بالكوفة٢٨٦ومات سنة 

  ,٢٣/ ١ راجع األمشوين ٣
  ".هي" أ ويف ب، ج ٤
  ."قراءة نافع "٦٣ سورة طه ٥
  . وإليه أميل٦
  .وقوله ظاهر يف أن األلف والياء حرفا إعراب،  الكتاب٤ ص١ ج٧

)١/٣٣٠(  

  



  :اموع على حد املثىن
  : وهو اموع على حد املثىن فقال١مث انتقل إىل املوضع الثالث من مواضع النيابة

  سامل مجع عامر ومذنب... وارفع بواو وبيا اجرر وانصب 
  ،وهو ما تغري فيه بناء واحده لفظا أو تقديرا، مجع تكسري: نيملا كان اجلمع على قسم

  .وهو خالفه، ومجع سالمة
  ".سامل مجع: "احترز عن مجع التكسري بقوله

  .مذكر ومؤنث: مث السامل قسمان
فالذي يرفع بالواو وينصب وجير بالياء " عامرا ومذنبا"أعين ، فاحترز عن املؤنث بإضافة اجلمع إىل املذكر

  .ملذكر الساملهو مجع ا
  .اسم، وصفة: وهو قسمان

الذكورية والعلمية والعقل واخللو من تاء التأنيث املغايرة : فاالسم ال جيمع هذا اجلمع إال بأربعة شروط
  .علمني" عدة وثبة: "ملا يف حنو

 الذكورية والعقل واخللو من تاء التأنيث وقبول تاء: ٢"شروط"والصفة ال جتمع هذا اجلمع إال بأربعة 
  .التأنيث عند قصد معناه

 حنو أمحر، وما اشترك فيه املذكر ٤سكران وأفعل فعالء:  ذا األخري من فعالن فعلى حنو٣"واحترزت"
  .فال جيمع شيء من ذلك بالواو والنون لعدم قبوله لتاء التأنيث" صبور: "واملؤنث حنو

مريون ورأيت العامريني ومررت جاء العا: "فتقول" عامر" اجتمعت فيه الشروط ٥"الذي"فمثال االسم 
  ".بالعامريني

__________  
  ".نيابة احلرف" أ ويف ب، ج ١
  . ب، ج٢
  ".واحترز" أ، ج ويف ب ٣
  .أفعل فعلى" أ" يف ٤
  ".اليت" أ، ب ويف ج ٥

)١/٣٣١(  

  

جاء املذنبون ورأيت املذنبني ومررت : "فتقول" مذنب"ومثال الصفة اليت اجتمعت فيها الشروط 
  ".باملذنبني



وشبه : "وأشار للقياس عليهما بقوله، وقد اكتفى الناظم باملثالني عن ذكر هذه الشروط طلبا لالختصار
  ".ذين

كل وصف مذكر عاقل :  عاقل خال من تاء التأنيث، وشبه مذنب١"علم"فشبه عامر كل اسم مذكر 
  .قابل لتاء التأنيث: خال من تاء التأنيث

  :ط االسم شرطني آخرينقد زاد يف التسهيل يف شرو: فإن قلت
  .أن يكون غري مركب تركيب إسناد أو مزج: أحدمها
   فلم ترك ذكرمها؟٢أن يكون غري معرب حبرفني: واآلخر

  .٣"املذكور"هذان شرطان لصحة مطلق اجلمع وال خصوصية هلما ذا اجلمع : قلت
  :تنبيهات

بالواو والنون، وال قبول الصفة " لحةط"فأجازوا مجع ، مل يشترط الكوفيون اخللو من تاء التأنيث: األول
  :لتاء التأنيث مستدلني بقول الشاعر

  ٤والعانسون ومنا املرد والشيب... منا الذي هو ما إن طر شاربه 
__________  

  . ب، ج١
  ,١٣ راجع التسهيل ص٢
  . أ، ج٣
 البن هو أبو قيس بن رفاعة األنصاري كذا قاله ابن السريايف يف شرح أبيات اإلصالح:  قائله٤

هو قيس بن ، وقال القايل يف أماليه، أحسبه جاهليا: امسه دينار وقال أبو عبيد: وقال البكري، السكيت
  .وهو من البسيط، قائل هذا البيت أو قيس بن األسلت األوسي: رفاعة، وقال األصبهاين

غ حد مجع عانس وهو من بل" والعانسون. " معناه نبت شاربه-بفتح الطاء-" طر شاربه: "الشرح
بكسر الشني -" والشيب"بضم امليم مجع أمرد، ": واملراد. "التزوج ومل يتزوج مذكرا كان أو مؤنثا

  . مجع أشيب وهو املبيض رأسه-املعجمة
. مبتدأ" هو. "اسم موصول مبتدأ مؤخر" الذي"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم " منا: "اإلعراب

  =فاعل واهلاء مضاف " شاربه". فعل ماض" طر. "زائدة" إن. "نافية" ما"

)١/٣٣٢(  

  

  . وهو من الصفات املشتركة١"بالواو والنون"فجمع عانسا 
  .وال حجة يف البيت لشذوذه



 تاء التأنيث كعدة أو من المه كثبة فإنه جيوز مجعه ٢"فائه"ما جعل علما من الثالثي املعوض من : الثاين
 ٣"كدية"فيلزم تكسريه أو يعتل ثانيه ، العلمية كشفةبالواو والنون وباأللف والتاء، ما مل يكسر قبل 

  .فيلزم مجعه باأللف والتاء
  .٤علمني" عدة وثبة"وإىل هذا أشار يف التسهيل بتقييده التاء باملغايرة ملا يف 

  :اعلم أن التصغري قائم مقام الوصف، فلذلك لو صغر حنو: الثالث
  . صفة، وذلك لكون التصغري وصفا يف املعىنمجع الواو والنون مع أنه ليس بعلم وال" رجل وغالم"

  :مث أشار إىل ما أحلق ذا فأعرب إعرابه بقوله
  وبابه أحلق واألهلونا... وبه عشرونا .......... 

  وأرضون شذ والسنونا... أولوا وعاملونا عليونا 
__________  

. خلرب ال حمل هلا صلة املوصولومجلة الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ ومجلة املبتدأ وا: إليه= 
مجلة من مبتدأ وخرب على قياس السابقة " ومنا املراد. "معطوف على االسم املوصول" والعانسون"

  .معطوف على املرد" والشيب. "معطوفة عليها
فإن الكوفيني جوزوا مجع الصفة بالواو والنون مع كوا غري قابلة " والعانسون"يف قوله : االستشهاد فيه

  .اء حمتجني ذاللت
وإمنا األشهر ، األول إطالق العانس على الذكر، واألكثر إطالقه على املرأة: وعند اجلمهور فيه شذوذان

  .والثاين مجعه بالواو والنون، استعماله يف املؤنث
، ٦/ ٢، وذكره ابن هشام يف املغين ٣٥/ ١الشاطيب واألمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٤٥/ ١ مهع اهلوامع والسيوطي يف
  . ب١
  ".فائدة" ب، ج ويف أ ٢
  . أ، ب٣
  .١٣ التسهيل ص٤

)١/٣٣٣(  

  

  .اسم مجع ومجع تكسري، ومجع تصحيح مل يستوف الشروط، ومفرد هو مجع يف األصل: وهو أربعة أقسام
  .ونعين ببابه سائر العقود إىل التسعني. عشرون وبابه: فاألول

اء مجوع أحلقت جبمع املذكر السامل يف إعرابه؛ ألن هذه ال واحد هلا من فهذه كلها أمس" عاملون"و" أولو"و



قاله . مجع عامل ألن العامل عام والعاملون خاص مبن يعقل، وإمنا هو اسم مجع" العاملون"لفظها، وليس 
  .املصنف
  .ملأعربت إعراب مجع ملذكر السا.  مجوع تكسري لتغري واحدها١"فهذه"أرضون وسنون وبابه : والثاين
فأهلون مجع . فإنه مجع أهل وأهل، فهو مستويف الشروط إذ هو ليس علما وال صفة، أهلون: الثالث

  .تصحيح مل يستوف الشروط
  .من هذا النوع" أرضني وسنني"وجعل بعضهم 

فجمع مجع من يعقل ومسي به، ، كأنه يف األصل فعلى من العلو. وهو اسم ألعلى اجلنة، عليون: والرابع
هو ما عوض من " وبابه" أشار له بقوله ٢"الذي"وباب سنني ، ذه األلفاظ تنبيه على نظائرهاويف متثيله 

، ٤ فهذا النوع شاع فيه مجع بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا٣المه هاء التأنيث ومل يكسر
  :وهو ثالثة أنواع
  ".سنة: "مفتوح الفاء حنو

  ".مائة: "ومكسور الفاء حنو
  .وهي اجلماعة" ثبة: "لفاء حنوومضموم ا

، ياء من ثبيت أي مجعت: واو، وقيل" ثبة"ياء، والم " مائة"والم ، واو أو هاء على اللغتني" سنة"فالم 
  وأما الثبة اليت هي وسط احلوض فمحذوفة العني

__________  
  ".ففيه" أ، ب ويف ج ١
  ".الذين" أ، ب ويف ج ٢
  . أي تكسريا يعرب معه باحلركات٣
  . لغة أهل احلجاز علياء وقيس هي٤

)١/٣٣٤(  

  

فما كان مفتوح الفاء كسرت فاؤه ، بل حمذوفة الالم أيضا من ثبيت:  إذا رجع، وقيل١"ثاب يثوب"من 
، وما كان مضموم "مئني "٣"حنو"، وما كان مكسور الفاء مل يغري ٢"سينه"، وقد حكي ضم "سنني: "حنو

  .إال ما ندر" شفة: "إن كسر استغين عن هذا االستعمال حنوف" ثيني: "الفاء فوجهان الكسر والضم حنو
  :وقوله
  .................ذا الباب... ومثل حني قد يرد .... 

 وال تسقطها ٤يعين أن باب سنني قد يستعمل مثل حني فجعل إعرابه باحلركات على النون منونة



ويف احلديث، يف "  منذ سنني٦"هوما رأيت"هذه سنني وصحبته سنينا : " فتقول٥اإلضافة وتلزم الياء
  :، ومنه قول الشاعر٧"اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنني يوسف"$: رواية

  ٨لعنب بنا شيبا وشيبتنا مردا... دعاين من جند فإن سنينه 
__________  

  ".باب يثوب" أ، ب ويف ج ١
  ".سنة" أ، ب ويف ج ٢
  . ج٣
" قنسرين"من غري تنوين إعراب ما ال ينصرف مثل  هذا إذا مل يكن أعجميا وإال فيعرب على النون ٤

  .كورة بالشام
  . لبعض بين متيم وبين عامر٥
  . ب٦
  . هذا دعاء على أهل مكة باجلدب والقحط وقد استجاب اهللا دعاءه حىت ساء حاهلم٧

حبذف النون لإلضافة وسكون الياء خمففة فقد تكلم ما النيب أو بأحدمها ورواه ، يوسف" كسين"وروي 
  .البخاري ومسلم من حديث طويل عن ابن مسعود: أخرجه الشيخان، لرواة ماا

  .وهو من الطويل.  البيت للصمة بن عبد اهللا الطفيل شاعر إسالمي بدوي من شعراء الدولة األموية٨
خياطب به خليله ومن عادة العرب أم خياطبون الواحد بصيغة التثنية كما يف . اتركاين" دعاين: "الشرح

  .وتفعل العرب ذلك للتعظيم، أو خطاب الثنني حقيقة... قفا نبك:  امرئ القيسقول
اسم للبالد اليت أعالها امة واليمن وأسفلها العراق، وأوهلا من ناحية احلجاز ذات عرق إىل ناحية " جند"

  =بكسر الشني " شيبا"مجع سنة، واملراد العام ادب، " سنينه"العراق 

)١/٣٣٥(  

  

  .هذه اللغة من يسقط التنوينومن أصحاب 
  ".وهو عند قوم يطرد: "وقوله

يعين أن إجراء سنني وبابه جمرى حني يطرد عند قوم من العرب، وقد يستعمله غريهم على وجه الشذوذ 
  .كما يف احلديث املذكور

نظم وإمنا اختص هذا النوع ذه املعاملة خللوه من شروط مجع التصحيح وشبهه بالتكسري يف عدم سالمة 
  .واحده
  ".الزينني واملسلمني: "حنو" ونون جمموع: "وقوله



  .فلزمه الفتح للفرق بينه وبني نون التثنية: أي" فافتح"وما ذكر معه " عشرين"حنو " وما به التحق"
__________  

، مجع أمرد" مردا "-بالتشديد يشيب تشييبا-من شيب ": شيبتنا"وهو املبيض من الرأس ، مجع أشيب= 
  .ي مل تنبت حليتهوهو الذ

اتركاين يا خليلي من ذكر هذه البالد، فإن ما وقع فيها من مشاق اجلدب جعلنا أضحوكة وحنن : املعىن
  .شيوخ، وشيبتنا أهواهلا وحنن مرد

، متعلق بدعا": من جند"فعل أمر وألف االثنني فاعله والنون للوقاية، والياء مفعول به " دعاين: "اإلعراب
اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة واهلاء مضاف " سنينه"، حرف توكيد ونصب: يل إنالفاء للتعل" فإن"

جار وجمرور متعلق " بنا"، واجلملة يف حمل رفع خرب إن. فعل ماض ونون النسوة فاعله" لعنب"، إليه
الواو عاطفة واجلملة من الفعل والفاعل " وشيبتنا"، حال من الضمري ارور بالباء" شيبا"، بلعب

حال من املفعول الذي هو ضمري " مردا"، فعول يف حمل رفع معطوفة على اجلملة الواقعة خرب إنوامل
  .املتكلم ومعه غريه

على إجراء سنني جمرى حني يف اإلعراب باحلركات والتزام النون مع اإلضافة، ولو مل جيعل : الشاهد فيه
اعلم أن هذه لغة بين عامر، فإم و. فإن سنيه: اإلعراب باحلركة على نون اجلمع حلذف النون وقال

يعربون املعتل الالم باحلركات يف النون كما يف غسلني ويقولون هذه سنني ورأيت سنينا وأقمت بسنني، 
ومتيم ، " اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنني يوسف: "وعلى هذا ما جاء يف قوله عليه الصالة و السالم

سنني وسنني وسننيِ جره بالكسر وال تسقط : نونوا فيقولونأيضا جيعلون اإلعراب يف النون ولكن ال ي
  .النون ههنا ولو عند اإلضافة؛ ألا نزلت مرتلة نون مسكني

، ٣١/ ١، وابن عقيل ٤١/ ١، وابن هشام ١٩ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .١٢/ ١، واملكودي ٣٧/ ١والشاطيب، وداود، والسندويب، واألمشوين 

)١/٣٣٦(  

  

  .يعين يف الضرورة وليس بلغة" وقل من بكسره نطق"
  :١ومنه قول الشاعر

  وأنكرنا زعانف آخرين........................... ... 
  :٢وقول اآلخر

  وقد جاوزت حد األربعني............................... ... 
__________  



  .اطب ا فضالة العريب وهو من الوافر البيت جلرير بن عطية بن اخلطفي وهو قصيدة نونية خي١
  :وصدر البيت

  عرفنا جعفرا وبين أبيه
  .وقد ذكر البيت كله يف النسخة ب، ج

" زعانف. "أي بين أيب جعفر" بين أبيه"هو ابن ثعلبة بن يربوع أخو عريس بن ثعلبة " جعفر: "الشرح
هدب الثوب أو القصري، وأراد م بفتح الزاي املعجمة والعني املهملة مجع زعنفة وهي طرف األدمي أو 

  .األدعياء
  .عرفنا جعفرا وإخوته لعظمهم، وأنكرنا غريهم ألم أدعياء وليس هلم أصل معروف: املعىن

وأنكرنا "معطوف على جعفر ومضاف إليه " وبين أبيه"فعل وفاعل ومفعول : عرفنا": اإلعراب"
صفة لزعانف منصوب " آخرين. "السابقةمجلة من فعل وفاعل ومفعول معطوفة على اجلملة ": زعانف

  .بالياء؛ ألنه مجع مذكر سامل
حيث كسر النون فيها، ونون اجلمع حقها الفتح وكسر النون جائز بعد الياء " آخرين"قوله : الشاهد

  .فقد بىن الشاعر كالمه على هذه اللغة، لغة وهو الراجح: فقط وقيل
 ٣٣/ ١، وابن عقيل ٤٩/ ١، وابن هشام ١٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٤٩/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٢٩/ ١والسندويب، واالصطهناوي، واألمشوين ، والشاطيب، وداود
  . يف خزانة األدب٥٩٧والشاهد رقم 

سحيم بن وثبل الرياحي من مقطوعة له يف ديوان جرير وكان عبدا حبشيا وكان فصيحا :  البيت قائله٢
  .وهو من الوافر. ن قد ام ببنت مواله فقتلهبليغا وكا

  :وصدر البيت
  وماذا يبتغي الشعراء مين

  :وقد ذكر البيت كله يف النسختني ب، ج ففي ب ذه الرواية ويف ج
  وماذا يدري الشعراء مين

وماذا يدري الشعراء : وأنشده الزخمشري واجلوهري، أي وماذا تطلب" وماذا يبتغي"قوله : الشرح
  .ادراه يدريه إذا ختله وخدعه: يقال.  الدال املهملةبتشديد

فعل " يبتغي"، اسم موصول مبعىن الذي يف حمل رفع خرب: وذا، اسم استفهام مبتدأ: ما" وماذا: "اإلعراب
جار وجمرور متعلق بيبتغي واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة " مين"، فاعله" الشعراء"، مضارع

" األربعني"، مفعول به" حد"، فعل وفاعل" جاوزت"، ية وقد حرف حتقيقالواو حال" وقد"، املوصول
وقيل جمرور بالكسرة الظاهرة ، مضاف إليه جمرور بالياء املكسورة ما قبلها حتقيقا املفتوح ما بعدها تقديرا

  . =ألنه عومل معاملة حني يف جعل اإلعراب على النون



)١/٣٣٧(  

  

  .١ كسر نون اجلمع وما أحلق به لغةوجيوز أن يكون: وقال يف شرح التسهيل
بعكس نون : أي". بعكس ذاك استعملوه" "اثنني: "حنو" وامللحق به" "الزيدين: "حنو" ونون ما ثين"وقوله 

اجلمع فينكسر اللتقاء الساكنني وقل من نطق بفتحه، إال أن فتح نون املثىن لغة حكاها الكسائي والفراء 
  : وأجازها بعضهم مع األلف، واستدل بقول الراجز٢لفولكنهما حكياها مع الياء ال مع األ

   ... .................................٣أعرف منها اجليد والعينانا
__________  

فإنه كسر النون فيه، وكان األصل فتحها ولكن كسرها للضرورة وجيوز " األربعني"يف قوله : الشاهد= 
  .أن يكون أجراه جمرى احلني فأعربه باحلركات

، ٣٤/ ١، وابن عقيل ٥٠/ ١، وابن هشام ١٧ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه
والشاطيب، والسندويب، ، ، وداود١٣، واملكودي ص١١/ ١، والسيوطي ٢٩/ ١واألمشوين 

وذكره ،  يف خزانة األدب٥٨٦، والشاهد ١١/ ٤واالصطهناوي، وذكره ابن يعيش يف شرح املفصل 
  ,٣٣٢/ ٣واملربد يف املقتضب ، ٤٩/ ١وامع السيوطي يف مهع اهل

  .هـ. ا". وجزم به يف شرح الكافية: "٣٩/ ١ قال األمشوين ١
  :كقوله "٢

  فما هي إال حملة وتغيب... على أحوذيني استقلت عشية 
  ,٣٩/ ١أمشوين 

جل هو لرؤبة بن العجاج، والصحيح أنه لر: إن قائله ال يعرف كما زعم العيين، وقيل: قيل:  البيت٣
  .من ضبة كما قال املفضل، وهو من الرجز املسدس

  :وعجز البيت
  ومنخرين أشبها ظبيانا

  :وقد ذكر البيت كله يف نسخة ب وأيضا يف نسخة ج إال أن رواية صدره يف ج
  أعرف منها األنف والعينانا

" منخرين"، يباسم رجل بعينه، وليس تثنية ظ" ظبيانا"ومجعه أجياد، ، بكسر اجليم العنق" اجليد: "الشرح
  .مكان النخري، واستعمل يف األنف: بفتح النون أو بكسرها على التلفيق بني اللغات مثىن منخر، وأصله

  .أعرف من سلمى جيدها وعينيها، ومنخريها اللذين يشبهان منخري هذا الرجل: املعىن
، مفعول به" جليدا"جار وجمرور متعلق بأعرف " منها"فعل مضارع فاعله مستتر فيه " أعرف: "اإلعراب

، فعل ماض وألف االثنني فاعل" أشبها"، معطوف عليه أيضا" ومنخرين"، معطوف عليه" والعينانا"



مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على أنه مفرد أو هو على لغة من يلزم املثىن باأللف واجلملة " ظبيانا"
  .من الفعل وفاعله يف حمل نصب صفة ملنخرين

حيث فتح الشاعر فيه نون التثنية والقياس كسرها وقيل الشاهد أيضا يف " والعينانا"قوله : الشاهد فيه
والتقدير أشبها : وادعى أن ظبيان تثنية ظيب وإليه مال اهلروي حيث قال يف الذخائر" ظبيانا: "قوله

 غري عريب فال يستشهد: أي. البيت مصنوع: وقيل. منخري ظبيني فجعله تثنية ظيب، وليس هذا بصحيح
  .به

، وداود والشاطيب، ٣٦/ ١، وابن عقيل ٤٧/ ١ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
وذكر يف ، ١٣، واملكودي ص١٢، والسيوطي ص٣٩/ ١والسندويب، واالصطنهاوي، واألمشوين 

  .١٢٩/ ٣املفصل 

)١/٣٣٨(  

  

  ".مها خليالن"ب يعين إذا كان باأللف، وحكي عن العر،  أن ضم نون املثىن لغة١وحكى الشيباين
  : حركة أخرى، وذلك يف موضعني٢"عن"وملا فرغ من نيابة احلرف عن احلركة انتقل إىل نيابة احلركة 

 فحمل نصبه على جره كما محل ٣مجع املؤنث السامل، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة: األول
  .ما مجع بألف وتاء مزيدتني: نصب املذكر السامل على جره، وضابطه

  :ليه أشار بقولهوإ
  يكسر يف اجلر ويف النصب معا... وما بتا وألف قد مجعا 

  لم لَم يقيد األلف والتاء بكوما زائدتني؟: فإن قلت
" وحنو أبيات. "، إذ املراد ما دل على مجعيته بألف وتاء٤"التقييد"تعليق الباء بقوله مجع يغين عن : قلت

  .٥ عن أصل مل يدل على مجعيته باأللف والتاءمما تاؤه أصلية وقضاة مما ألفه منقلبة
__________  

كان أبو عمر راوية أهل بغداد واسع : قال اخلطيب.  هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباين الكويف١
العلم باللغة والشعر ثقة يف احلديث كثري السماع نبيال فاضال عاملا بكالم العرب حافظا للغاا، صنف 

مات سنة ست أو مخس ومائتني وقد بلغ مائة سنة . ر، وغريب املصنف وغري ذلككتاب اجليم والنواد
  .وعشر سنني

  ".على" ج ويف أ، ب ٢
خالفا لألخفش يف زعمه أنه مبين يف حالة النصب، وهو فاسد إذ ال موجب لبنائه، وجوز الكوفيون  "٣

وحمل هذا القول " ت لغاممسع: "نصبه بالفتحة مطلقا، وهشام فيما حذفت المه، ومنه قول بعض العرب



  ,٤٠ ص١ج. هـ. ا". ما مل يرد إليه احملذوف، فإن رد نصب بالكسرة كسنوات وعضوات
  ".التنبيه" ب، ج ويف أ ٤
  . أ٥

)١/٣٣٩(  

  

  مل مل يذكر عالمة رفعه؟: فإن قلت
  .ألنه بالضمة على األصل: قلت

  :مث ذكر ما أحلق جبمع املؤنث السامل فقال
  كاذرعات فيه ذا أيضا قبل... ا قد جعل كذا أوالت والذي امس

أن أوالت يكسر يف جره ونصبه كاجلمع املذكور، وهو اسم مجع؛ ألنه ال واحد له من لفظه فهو : يعين
  .يف املؤنث نظري أولو يف املذكر

  :وقوله
  والذي امسا قد جعل....... 

 يعرب بعد التسمية على اللغة أن ما كان جمموعا بألف وتاء مث مسي به فجعل امسا مفردا، فإنه: يعين
  .الفصحى مبا كان يعرب به قبلها، فيكسر يف اجلر والنصب وينون

" رأيت أذرعات ومررت بأذرعات: " فتقول٢ اسم موضع١"وهو بالذال املعجمة"وقد مثله بأذرعات 
  ".عرفات"فيستوي جره ونصبه وحنوه 

 من مينعه الصرف فيجره ٣"ومنهم"ق ومن العرب من مينعه التنوين وجيره وينصبه بالكسرة كما سب
  .وينصبه بالفتحة وال ينون

مل نون أذرعات وعرفات وحنومها على اللغة الفصحى، وحقهما منع الصرف للتأنيث : فإن قلت
  والعلمية؟

  .ليس تنوينهما للصرف؛ وإمنا هو تنوين املقابلة وقد تقدم بيانه: قلت
 فما حكم املثىن واموع على حدة إذا -إذا مسي به-قد ذكر حكم اموع باأللف والتاء : فإن قلت

  مسي بأحدمها؟
  :أما املثىن ففيه لغتان: قلت

  .أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب به قبلها: األوىل
  .يف التزام األلف وإعرابه على النون إعراب ما ال ينصرف" عمران: "أن جيعل مثل: والثانية

__________  



  . أ، ج١
  . بلدة بالشام٢
  . ب، ج٣

)١/٣٤٠(  

  

  :وأما اموع على حدة ففيه أربعة أوجه
  .أن يعرب بعد التسمية مبا كان يعرب به قبلها: األول
 نون مصروفا، ومل يذكر سيبويه غري ١"على"يف التزام الياء وجعل اإلعراب " كغسلني"أن جيعل : والثاين

  .٢هذين الوجهني
او وجعل اإلعراب على النون غري مصروف للعلمية وشبه يف التزام الو" كهارون"أن جيعل : والثالث
  .العجمة
  .التزام الواو وفتح النون مطلقا، ذكره السريايف، وزعم أن ذلك صحيح من لسان العرب: والرابع

  :تنبيهات
فإن ، مشروط أال يتجاوزا سبعة أحرف" هارون"أو " كغسلني"واموع " كعمران"جعل املثىن : األول

  .٤وقد تنبه على ذلك يف التسهيل، ٣مل يعربا باحلركاتجتاوزا السبعة 
ذان "مينع الصرف، قيده ابن جين بغري " كعمران"ما تقدم من أن املثىن إذا جعل بعد التسمية : الثاين
 ٦ويف حواشي مربمان.  مل تقع وقع األلف الزائدة٥"هنا"مسمى ما، فإما يصرفان إذ األلف " وتان

  .ن يف آخره زيادتنيأل:  قال٧"ذان"منع صرف 
__________  

  ".يف" ب ويف أ ١
  . الكتاب٨ ص٢ ج٢
  ,٤١/ ١أمشوين .  فإن جتاوزها كأشيهبايني تعني الوجه األول٣
أو جعل املثىن وموافقه كعمران واموع وموافقه كغسلني أو محدان أو : "٢٥٥ قال يف التسهيل ص٤

  ".هارون ما مل جياوزا سبعة أحرف
  . ب، ج٥
 بكر بن حممد بن علي العسكري، مسع من املربد وأكثر من األخذ عن الزجاج، وبعد وصيته أبو:  هو٦

  .ضنينا بالتعليم إال مع اجلزاء املرضي له. يف النحو إال أنه كان غري وقور
شرح شواهد سيبويه، وشرح كتاب سيبويه ومل يتم، وشرح كتاب األخفش، : من مؤلفاته النحوية



  .هـ مخس وأربعني وثالمثائة٣٤٥وتويف سنة . والتلقني
  ".هذان" ب، ويف أ، ج ٧

)١/٣٤١(  

  

ما ال ينصرف وهو كل اسم شابه الفعل .  نيابة احلركة عن حركة أخرى١"موضعي"واملوضع الثاين من 
  .من كونه فرعا من وجهني كما سيتحقق يف موضعه

 الفعل منع التنوين واجلر فهذا جير بالفتحة نيابة عن الكسرة، فحمل جره على نصبه؛ ألنه ملا شابه
  .بالكسرة

  :وإىل هذا أشار بقوله
  وجر بالفتحة ما ال ينصرف

  ".مررت بأمحد، وصليت يف مساجد: "املفرد واجلمع املكسر حنو: فشمل ذلك
  .٢"ألما األصل"وسكت عن رفعه ونصبه، 

  :وقوله
  "ردف"ما مل يضف أو يك بعد أل 

  ".ت بأحسن القوم وباألحسنمرر: "فإنه جير حينئذ بالكسرة حنو: يعين
  :املعرفة كما مثل، واملوصولة حنو" أل: "ومشل قوله

  ٣نسيت مبا واه ذكر العواقب... ما أنت باليقظان ناظره إذا 
__________  

  ".مواضع" أ، ب ويف ج ١
  ".ألا األصل" أ، ب ويف ج ٢
، وبالبحث مل أعثر له على مل أقف على اسم قائله: ٢١٥ ص١قال العيين يف شرح الشواهد ج:  البيت٣

 ولكن الرواية الصحيحة بدون الواو كما -بالواو-وما أنت : وأنشده بعضهم. وهو من الطويل. قائل
  .قال العيين

 -بكسر النون-النسيان " نسيت. "الناظر من املقلة السوداء" ناظره"باحلذر، : أي" باليقظان: "الشرح
، من هوى يهوى إذا أحب" واه. "النسيان للشيءالكثري . خالف الذكر واحلفظ، وبفتح النون

  .مجع عاقبة، وعاقبة كل شيء آخره" والعواقب"
ما أنت بالرجل الذي يقظ ناظره إذا غطى هواك على بصريتك بسبب حمبتك له ونسيت ذكر : املعىن

  .عواقب ما يئول إليه أمرك



وعليهما فهو يف .  ومبتدأ على الثايناسم ما على األول" أنت"، نافية حجازية أو متيمية" ما: "اإلعراب
خرب ما أو خرب املبتدأ وهو منصوب بفتحة مقدرة على األول : الباء زائدة اليقظان" باليقظان"، حمل رفع

، ومرفوع بضمة مقدرة على الثاين وعليهما فإمنا منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد
إن خرب ما أو خرب املبتدأ :  واهلاء ضمري الغائب مضاف إليه وقيلفاعل يقظان ألنه صفة مشبهة" ناظره"

ظرف ملا " إذا"، والصفة املشبهة مع فاعلها صلته. يف اليقظان ألا اسم موصول مبعىن الذي" أل"هو 
مجلة من الفعل والفاعل يف حمل جر بإضافة إذا إليها " نسيت"، يستقبل من الزمان تضمن معىن الشرط

واجلار . ال حمل هلا صلة املوصول" واه"لباء للسببية ومن اسم موصول يف حمل جر ا ومجلة ا" مبن واه"
وجواب إذا حمذوف . مضاف إليه" العواقب"مفعول به لنسيت " ذكر"، نسيت: وارور متعلق بقوله

  .رهإذا نسيت ذكر العواقب بسبب من واه فما أنت باليقظان ناظ: دل عليه سابق الكالم وتقديره
فإنه انصرف لوجود األلف والالم واجنر بالكسرة وأن األلف والالم " ما أنت باليقظان"يف قوله : الشاهد

  .فيه موصولة كاليت تدخل على امسي الفاعل واملفعول
  .، والشاطيب٤٢/ ١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)١/٣٤٢(  

  

  :والزائد حنو
  ... .................................... ١رأيت الوليد بن اليزيد مباركا

 يعين األلف وامليم يف لغة أهل اليمن كقول ٢ما مل يصحب األلف والالم أو بدهلما: وقال يف التسهيل
  :الشاعر

  ٣تبيت بليل أمأرمد اعتاد أولقا...................................... ... 
__________  

ح بن أبرد، وهو شاعر مقدم من خمضرمي شعراء الدولتني وهو من البن ميادة وامسه الرما:  البيت١
  .وهو من الطويل. قصيدة ميدح ا الوليد بن اليزيد بن عبد امللك بن مروان

  :وعجزه
  شديدا بأعباء اخلالفة كاهله

  ".وجدنا الوليد"ويف ب البيت كله وروي فيه ، وورد يف النسختني أ، ج الشطر األول
الوليد بن اليزيد بن عبد امللك " الوليد"،  أبصرت، وجيوز أن تكون مبعىن علمتمبعىن" رأيت: "الشرح

 أثقال، واملراد أمور اخلالفة الشاقة، وروي أحناء مجع حنو -بكسر العني-مجع عبء " أعباء"، بن مروان
  .ما بني الكتفني" كاهله"، وحنو كل شيء اعوجاجه،  وهو حنو السرج والقتب-بكسر احلاء-



بصرت هذا الرجل يف حال كونه مباركا شديدا كاهله يتحمل أمور اخلالفة الشديدة، شبهه أ: املعىن
  .باجلمل احلمول، وشبه اخلالفة بالقتب وأراد أنه حيمل شديد أمور اخلالفة

، مضاف إليه" اليزيد"، صفة" ابن"، مفعول به" الوليد"، رأيت مبعىن أبصرت فعل وفاعل: اإلعراب
معطوف على مباركا " شديدا"، ول أو مفعول ثان إذا جعلت رأيت مبعىن علمتحال من املفع" مباركا"

مضاف " اخلالفة"و، وأعباء مضاف، جار وجمرور متعلق بقوله شديدا" بأعباء"، بإسقاط حرف العطف
  .واهلاء ضمري الوليد مضاف إليه، فاعل شديد ألنه صفة مشبهة تعمل عمل الفعل" كاهله"، إليه

حيث أدخل الشاعر فيهما األلف والالم بتقدير التنكري فيهما، وهي يف "  بن اليزيدالوليد"يف : الشاهد
  .٢٢٢/ ١احلقيقة زائدة، قاله العيين 

 ١١٩وابن هشام رقم ، ، واألصطهناوي، والشاطيب٤٢/ ١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١٩٨ /١، واإلنصاف ٢٤/ ١يف خزانة األدب، والسيوطي يف مهع اهلوامع 

  ,٨ التسهيل ص٢
  =قائله بعض الطائيني ومل : ٢٢٢ ص١قال العيين يف شرح الشواهد الكربى ج:  البيت٣

)١/٣٤٣(  

  

  .معناه تبع" ردف"وقوله 
   اجلر بالكسرة فهل يسمى منصرفا؟١"و" "أل"إذا أضيف ما ال ينصرف أو دخلته : فإن قلت

  .٢فيه خالف مشهور: قلت
__________  

  :وصدره. ه، وهو من الطويلأقف على امس= 
  أأن مشت من جند بريقا تألقا

  .ويف النسختني أ، ج ذكر الشطر الثاين ويف ب كله
بتشديد -تألقا ، أي ملعانا" بريقا"من مشت الربق أشيمه شيما إذا نظرته أين يصوب، " أأن مشت: "الشرح

امليم أبدلت من الالم، وهو لغة أهل أراد بليل األرمد و" بليل امأرمد" يقال تألق الربق إذا ملع، -الالم
األولق، انون، " أولقا"، " ليس من امرب امصيام يف امسفر: "اليمن كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .والبيت من املقلوب
  .ألئن الح لك من هذه اجلهة أدىن بريق بت بليلة رجل أرمد اعتاده اجلنون: املعىن

حيتمل أن تكون مصدرية حذفت قبلها الم : قال العالمة الصبان" أن"واهلمزة لالستفهام " أأن: "اإلعراب
وعلى : قلت. هـ. ا. تكون شرطية أيت جبواا مرفوعا ألن فعل الشرط ماض" أن"التعليل لالستفهام و



األول فهمزا مفتوحة، وعلى الثاين فهمزا مكسورة، والذي ينساق إىل ذهين أن األول أحسن معىن 
وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور حبرف جر ، فعل ماض وفاعله" مشت"، شاعروأقرب ملراد ال

مفعول به " بريقا"، متعلق بشمت" من جند"، اآليت" تبيت"حمذوف قياسا واجلار وارو متعلق بقوله 
واجلملة يف حمل " بريق"فعل ماض واأللف لإلطالق والفاعل ضمري مستتر يعود إىل " تألقا"، لشمت
" اعتاد"، مضاف إليه" أمأرمد"جار وجمرور متعلق بتبيت " بليل"، فعل وفاعل" تبيت"، صفة لربيقنصب 

مفعول به العتاد واجلملة من الفعل والفاعل يف " أولقا"، فعل ماض وفاعله ضمري مستتر يعود إىل أمأرمد
  .لفظا يف قوة النكرةحمل نصب حال من أمأرمد أو هي يف حمل جر صفة له ألن احمللى بأل اجلنسية معرفا 

فإن أرمد ال ينصرف، ولكن ملا دخله امليم اليت هي عوض الالم على " بليل أمأرمد: "يف قوله: الشاهد
  ".مررت باألحسن: "لغة أهل اليمن اجنر بالكسرة كما ينجر فيما إذا دخله الالم حنو

  ,٤١/ ١ع ، والسيوطي يف مهع اهلوام٤٢/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  . أ، ب١
: يكون باقيا على منعه من الصرف، وهو اختيار مجاعة، وذهب مجاعة منهم" أل"إذا أضيف أو تبع  "٢

واختار الناظم يف نكته على " وهو األقوى"املربد، والسريايف، وابن السراج إىل أنه يكون منصرفا مطلقا 
كم، وإن بقيت العلتان فال، حنو مقدمة ابن احلاجب أنه إذا زالت منه علة فمنصرف حنو بأمحد

  .٤٢/ ١أمشوين . هـ. ا". بأحسنكم"
  .٨٥/ ١صبان . هـ. ا". والتحقيق تفضيل الناظم"وأميل إىل حتقيق الناظم 

)١/٣٤٤(  

  

وإال فغري " مررت بأمحدكم"فمنصرف حنو " أل"أنه إن زالت إحدى علتيه باإلضافة أو : والتحقيق
  ".مررت بأحسنِكم: "منصرف حنو

  .لبيان ذلك موضع هو أليق به، املفهوم من قوة كالمه يف النظم أنه باق على منع صرفهو
وقد تقدم أن النائب يف ، وملا فرغ من مواضع النيابة يف األمساء أخذ يذكر مواضع النيابة يف األفعال

  .احلرف واحلذف: الفعل شيئان
فحذف النون ينوب عن "علة، فاحلرف هو النون تنوب عن الضمة، واحلذف حذف النون وحروف ال

  . وحذف حروف العلة ينوب عن السكون١"الفتحة والسكون
  :وبدأ مبواضع النون فقال

  رفعا وتدعني وتسألونا... واجعل لنحو يفعالن النونا 
ومها يفعالن سواء " أنتما تفعالن: "هو كل فعل اتصل به ألف اثنني خماطبني أو غائبني حنو" يفعالن"فنحو 



  .٢يف لغة طيئ وأزد شنوءة" يفعالن الزيدين"ما مثل به، أو حرفا حنو كان ضمريا ك
 كما هو ٣"بأن الرفع بالنون"صير، وهو تصريح : أي" واجعل: "هو مفعول ثان لقوله" رفعا: "وقوله

  .مذهب اجلمهور خالفا ملن زعم أن اإلعراب يف هذه األمثلة حبركات مقدرة على الم الفعل
  ".املخاطبة"وهو كل فعل اتصل به ياء " تدعني"و وحن: أي" وتدعني"وقوله 
أنتم : "وهو كل فعل اتصل به واو مجع خماطبني أو غائبني، حنو، "تسألون"أي حنو " وتسألون"وقوله 

يف اللغة املشار " يفعلون الزيدون: "وسواء أكانت ضمريا كما مثل به أو حرفا حنو" تفعلون وهم يفعلون
  .إليها

__________  
  . ب، ج١
  ".أسد شنوءة"أسد بالسني وهو أفصح :  حي من اليمن ويقال٢
  ".بأن النون" ب، ج ويف أ ٣

)١/٣٤٥(  

  

  :وقوله
  وحذفها للجزم والنصب مسه

  .١}فَإِنْ لَم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا{: وحذف النون عالمة للجزم والنصب كقوله تعاىل: أي
  :وقد مثل بقوله

  كلم تكوين لترومي مظلمه
منصوب بأن مضمرة بعد الم اجلحود وعالمة " وترومي"جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون " ينفتكو"

  .نصبه حذف النون أيضا
وبدأ باجلزم؛ ألن النصب حممول على اجلزم يف عالمته، فإن اجلزم أحق باحلذف فحمل النصب عليه كما 

  .حصل على اجلر يف األمساء
  .سرها، والفتح هو القياسجيوز فيه فتح الالم وك" مظلمه: "وقوله

  :إعراب املعتل من األمساء واألفعال
 إعراب الصحيح من األمساء واألفعال، شرع يف إعراب املعتل من األمساء ٢"بيان"وملا أى القول يف 

  :فقال، واألفعال
  كاملصطفى واملرتقي مكارما... وسم معتال من األمساء ما 

ياء الزمة "وبالثاين إىل كل اسم حرف إعرابه ، رابه ألف الزمةفأشار باملثال األول إىل كل اسم حرف إع



  ".قبلها كسرة
  .٣فكال النوعني يسمى معتال وليس يف األمساء ما حرف إعرابه واو الزمة قبلها ضمة

 امسا خاصا وحكما غري ٥"واحد" إىل أن هذين النوعني وإن اشتركا يف االعتالل، فإن لكل ٤"مث أشار"
  :حكم اآلخر فقال

__________  
  ,٢٤ سورة البقرة ١
  . ج٢
  . أ، ب٣
  . أ، ب٤
  . أ، ب٥

)١/٣٤٦(  

  

  مجيعه وهو الذي قد قصرا... فاألول اإلعراب فيه قدرا 
 قدر فيه اإلعراب مجيعه أعين الرفع ١"وإمنا"يعين باأللف ما حرف إعرابه ألف الزمة كاملصطفى 

  .والنصب واجلر، لتعذر حتريك األلف
  .فعالمة رفعه ضمة مقدرة يف األلف تعذرا" جاء الفىت: "فإذا قلت
  .فعالمة نصبه فتحة مقدرة يف األلف تعذرا" رأيت الفىت: "وإذا قلت
  .فعالمة جره كسرة مقدرة يف األلف تعذرا" مررت بالفىت: "وإذا قلت

إشارة إىل أن هذا النوع يسمى يف االصطالح مقصورا؛ ألنه منع املد، " وهو الذي قد قصرا: "وقوله
  .مقصورا إذ ليس يف الفعل ممدود" يسعى"قابله املمدود، ولذلك ال يسمى حنو وي

  .مسي مقصورا؛ ألنه قصر عن ظهور احلركات، والقصر املنع: وقيل
  .ما حرف إعرابه ياء الزمة تلي كسرة كاملرتقي: يعين بالثاين" والثان منقوص"

  ".داع ومرتق"ومسي منقوصا؛ ألنه حتذف المه للتنوين حنو 
  . بعض احلركات وظهر فيه بعضها٢"فيه"ل ألنه نقص وقي

  .٣} يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه{: ونصبه ظهر حنو قوله تعاىل
  .٤ذلك خلفة الفتحة

 فعالمة رفعه ضمة مقدرة يف الياء استثقاال ال تعذرا ٥} يوم يدع الداعِ{: ورفعه ينوى حنو قوله تعاىل
  :وقد ظهر يف الضرورة كقول الشاعرإلمكان النطق ا، 



__________  
  ".وأما" أ، ب ويف ج ١
  . أ، ب٢
  ,٣١:  سورة األحقاف٣
  :قال الشاعر. ومن العرب من يسكن الياء يف النصب أيضا "٤

  وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا... ولو أن واش باليمامة داره 
نه محل حالة النصب على حاليت الرفع وهو من أحسن ضرورات الشعر؛ أل: "قال أبو العباس املربد

  ,٤٤/ ١أمشوين . هـ. ا". واجلر
  .٦:  سورة القمر٥

)١/٣٤٧(  

  

  ١خبيث الثرى كايب األزند... وعن الفرزدق شر العروق 
 لثقل الضمة والكسرة على ٣"منوية" كما رفع بضمة ٢"منوية"جير بالكسرة : أي. كذا أيضا جير: وقوله

 ٥"تعذرا"ال ،  فعالمة جره كسرة مقدرة يف الياء استثقاال٤} ب دعوةَ الداعِأُجِي{: الياء كقوله تعاىل
  :إلمكان النطق ا كقول جرير
   ... .........................................٦فيوما يوافني اهلوى غري ماضيٍ

__________  
  . املتقارب البيت قائله جرير بن عطية يهجو فرزدقا وهو من قصيدة دالية وهو من١

بالثاء املثلثة " خبيث الثرى"، أراد به أصله، يعين أصل الفرزدق أشر األصول" عرق الفرزدق: "الشرح
بضم -من كبا الزند إذا مل خترج نار، واألزند " وكايب األزند"، خبيث التربة، وأراد به األصل أيضا

  . مجع زند-النون
  . وهو األعلى والزند السفلى فيها ثقبالعود الذي تقدح به النار" الزند: "قال اجلوهري

خرب " خبيث"، مضاف إليه" العروق"، خربه" شر"، مضاف إليه" الفرزدق"، مبتدأ" وعرق: "اإلعراب
هو خبيث الثرى، وجيوز أن : مضاف إليه، وجيوز أن تكون خرب مبتدأ حمذوف أي" الثرى"، بعد خرب

  .مضاف إليه" األزند"، خرب مبتدأ حمذوفخرب بعد خرب وجيوز أن تكون " كايب"، تنصب على الذي
أنه إذاكانت الياء مضمومة فإن عالمة الرفع هي الضمة املقدرة يف الياء " كايب األزند"يف : الشاهد

وجيعلون ذلك ألجل االستثقال ال ألجل تعذر إمكان النطق ا وهنا ظهرت الضمة ولكنه حممول على 
  .الضرورة



  ,٥٣/ ١وامع ذكره السيوطي يف مهع اهل: مواضعه
  ".منونة" أ، ب يف ج ٢
  ".منونة" أ، ب ويف ج ٣
  ,١٨٦ سورة البقرة ٤
  . ب٥
  .وهو من الطويل،  البيت من قصيدة طويلة جلرير بن عطية يهجو ا األخطل٦

  .وقد ذكر البيت كله يف النسخة ب، ويوما ترى منهن غوال تغول: ومتامه
، من مضى ميضي" غري ماضي"،  اازاة بالزاي املعجمةجيازين اهلوى، وهو من" يوافني اهلوى: "الشرح

أصله تتغول فحذفت " تغول"، بضم الغني وهو من السعايل مجع سعالة وهي أخبث الغيالن" غوال"
  .ذهبت به وأهلكته: أي. وهو من تغولت اإلنسان الغول} نارا تلَظَّى{إحدى التاءين كما يف 

  . =ازين العشاق بوصل مقطع، ويوما يهلكنهم بالصدود واهلجرانأنه يصف النساء بأن يوما جي: املعىن

)١/٣٤٨(  

  

  : فقال١"األفعال"مث انتقل إىل املعتل من 
  أو واو أو ياء فمعتال عرف... وأي فعل آخر منه ألف 

  .التامة مقدرة وآخر منه مبتدأ وألف خربه واجلملة خرب كان" كان"شرطية وبعدها : أي
املقدرة ناقصة وآخر امسها وألف خربها " كان"واب الشرط، وحيتمل أن تكون ج" فمعتال عرف: "وقوله

  .٢ووقف عليه حبذف التنوين على لغة ربيعة
  .موصولة على مذهب من أجاز إضافتها إىل النكرة" أي"وجيوز أن تكون 

__________  
، لنسوة فاعلهفعل مضارع ونون ا" يوافني"، منصوب على الظرفية بالفعل بعده" فيوما: "اإلعراب= 

هو مفعول ثان أو منصوب على أنه صفة ملصدر حمذوف يقع : قال العيين" غري"، مفعول به" اهلوى"
وعندي أنه على أية حال صفة ملوصوف حمذوف غري . هـ. ا. مفعوال مطلقا أي يوافني وفاء غري نافذ

ا غري مصدر كان أنك لو قدرت ذلك احملذوف مصدرا كان مفعوال مطلقا كما قدره، ولو قدرته امس
مضاف إليه جمرور بالكسرة " ماضيٍ"، مفعوال ثانيا أي جيازين اهلوى حديثا غري نافذ أو ما يف معىن ذلك

، من األلفاظ املتوغلة يف اإلام فال تفيده اإلضافة تعريفا ومثلها لفظ مثل وما أشبهها" غري"، الظاهرة
إنه معطوف على يوما األول : وقول العيين. عل بعدهالواو عاطفة يوما منصوب على الظرفية بالف" ويوما"

، خطأ؛ ألن الواو عطفت هذه اجلملة كلها على اجلملة السابقة وإال لكان اليومان معمولني للفعل السابق



فعل مضارع وهي بصرية أوىل من أن تكون علمية وفاعله ضمري " ترى"، وذلك مل يذهب إليه أحد
فعل مضارع فاعله ضمري " تغول"، مفعول به" غوال"، علق بترىجار وجمرور مت" منهن"، مستتر فيه

واجلملة يف حمل نصب صفة لغوال وإن جعلت علمية كانت هذه اجلملة يف حمل نصب . الغول املستتر فيه
  .على أا مفعول ثان

حيث حركت الياء يف املاضي للضرورة، والقياس إسكاا ألنه اسم فاعل من " غري ماضيٍ"يف : الشاهد
  .ضى ميضي كقاض من قضى يقضي، فبعد اإلعالل يصري ماض فتحذف منه الياء ويكتفي بالتنوينم

  ,٥٩/ ١ ويف سيبويه ٤٤/ ١الشاطيب واألمشوين يف : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ".األلف" أ، ب ويف ج ١
  . إحدى الشعبتني العظيمتني اللتني تتفرع إليهما العرب العدنانية والثانية مضر٢

)١/٣٤٩(  

  

فهو معتل " يرمي: "أو ياء حنو" يدعو: "أو واو حنو" خيشى: "أن كل فعل آخره ألف حنو: وحاصل البيت
  .١"إال يف األمساء"قد عرف ذا االسم، وال يقال منقوص وال مقصور 

  :وقوله
  فاأللف انو فيه غري اجلزم

رفعه ضمة مقدرة وعالمة نصبه فعالمة " ولن يسعى، زيد يسعى: "يعين بغري اجلزم الرفع والنصب حنو
  .فتحة مقدرة

  .٢وكل ما قدر يف األلف فهو على سبيل التعذر، وإمنا استثين اجلزم؛ ألنه يظهر حبذف األلف كما سيأيت
  :وقوله

  وأبد نصب ما كيدعو يرمي
 خلفة" ولن يرمي، لن يدعو: "فتقول" كريمي"واملعتل بالياء " كيدعو" نصب املعتل بالواو ٣"ويظهر"أي 

  .الفتحة
  :وقوله

  ........والرفع فيهما انو
فعالمة رفعهما ضمة مقدرة يف الواو والياء استثقاال " زيد يدعو ويرمي: "يف املعتل بالواو والياء حنو: يعين

  .كما سبق يف املنقوص
  :وقوله

  ...................ثالثهن... واحذف جازما .......... 



  ".مل خيش ومل يرم ومل يغز: "الثالثة للجازم حنواأللف، والواو، والياء، حتذف : يعين
فإن قدر " يقرأ: "أن احلذف عند اجلازم، ألنه فرع، إذا كان حرف العلة بدال من مهزة حنو: والتحقيق

 وإن قدر دخوله بعد اإلبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه ٤دخول اجلازم قبل اإلبدال وجب إقراره
  .احلذفاإلثبات واحلذف، ومنع بعضهم : وجهني

__________  
  ".إال يف غري األمساء" أ، ج ويف ب ١
  ,٤٥/ ١ابن عقيل . هـ. ا.  وأما اجلزم فيظهر؛ ألنه حيذف له احلرف األخري٢
  ".وأظهر" ج ويف أ، ب ٣
ألنك حينئذ تقلب اهلمزة الساكنة حرف علة من ، "هو إبدال قياسي: " قال ابن هشام يف التوضيح٤

  .جنس حركة ما قبلها

)١/٣٥٠(  

  

يعين يف غري ضرورة الشعر، وأما يف الضرورة فقد تثبت هذه األحرف " تقض حكما الزما: "وقوله
  :كقول الشاعر. ويقدر اجلزم

   ... ...............................١أمل يأتيك واألنباء تنمي
  :وكقول اآلخر

  ٢مل جو ومل تدع................................. ... ........ 
__________  

يعرض فيها بالربيع بن زياد وكانت بينهما . هو مطلع قصيدة لقيس بن زهري بن جذمية العبسي:  البيت١
  .شحناء، والقصيدة دالية ومن الوافر

  :وعجز البيت
  مبا القت لبون بين زياد

  .وقد ذكر البيت كله يف نسخة ب ويف أ، ج الشطر األول
ذات اللنب ويف رواية " لبون" تزدد وتنتشر، -بفتح التاء-" تنمي"، مجع نبأ وهو اخلرب" األنباء: "الشرح

  .الربيع بن زياد وإخوته" بين زياد"، بفتح القاف وضم الالم هي الناقة الشابة" قلوص"
أمل يبلغك ما جرى لنياق بين زياد وهم املغاوير الذين خيشاهم الشجعان؟ واحلال أن أخبارهم : املعىن

  .ضي والداينمألت البقاع وعرفها القا
فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف " يأتيك"، مل نافية جازمة، اهلمزة لالستهفام" أمل: "اإلعراب



احلركة املقدرة على الياء إجراء للمعتل جمرى الصحيح والكاف ضمري املخاطب يف حمل نصب مفعول 
له مستتر فيه واجلملة يف حمل رفع فعل مضارع فاع" تنمي"، األنباء مبتدأ، الواو للحال": واألنباء"، به

اختلف العلماء يف الباء على أقول كثرية وطال " مبا"، املبتدأ ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل نصب على احلال
  .بينهم اجلدل يف أمرها

، فعل ماض والتاء للتأنيث" والقت"، اسم موصول فاعل يأيت: وأظهر ما ذهبوا إليها أا زائدة وما
والعائد ، مضاف إليه، واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا صلة املوصول" بين زياد"، فاعل" لبون"

  .وزيادة الباء يف الفاعل هنا ضرورة شعرية" القته"حمذوف تقديره 
  .حيث أثبت الشاعر فيه حرف العلة وهو الياء مع اجلازم للضرورة" أمل يأتيك"يف : الشاهد
، ٥٥/ ١والسندويب، وابن هشام ، ، والشاطيب٤٦/ ١وين األمش: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

/ ٧وابن يعيش يف شرح املفصل ، ٥٢/ ١وذكره السيوطي يف مهع اهلوامع ، ١٠٠/ ١وأيضا يف املغين 
  ,٥٩ ص٢ يف خزانة األدب، وكتاب سيبويه ج٦٣٦، والشاهد ٢٤

 قائله ٥٩ة النحو صمل أقف على اسم قائله، ويف نشأ: ٢٣٤ ص١ قال العيين يف شرح الشواهد ج٢
  .وهو من البسيط، أبو عمرو بن العالء للفرزدق

  :ومتامه
  ..................من هجو زبان... هجوت زبان مث جئت معتذرا 

  . =ويف أ، ج اكتفي بالشاهد، وقد ذكر البيت كله يف نسخة ب

)١/٣٥١(  

  

  :وقول اآلخر
  ١قوال ترضاها وال متلَّ........................... ... 

  .ومنع بعضهم إثبات األلف وهو اختيار ابن عصفور
الضمة املنوية فعلى هذا ال فرق بني األلف : وسبب هذا اخلالف، اختالفهم فيما حذفه اجلازم، فقيل

، إذ ال ميكن ٢لفظ ا ضرورة مث حذفت، فعلى هذا ال جيوز يف األلف. الضمة الظاهرة: وأختيها، وقيل
  .فيها ذلك

__________  
 اسم رجل، واشتقاقه من الزبب وهو طول -بفتح الزاي وتشديد الباء املوحدة-" زبان: "لشرحا= 

  .الشعر وكثرته
وهي . فعل وفاعل والتاء يف رواية أكثر النحاة مفتوحة على أا ضمري املخاطب" هجوت: "اإلعراب



فعل " جئت"، حرف عطف" مث"، مفعول به" زبان"، فيما رواه املرتضى مضمومة على أا للمتكلم
جار وجمرور متعلق " من هجو"، حال من الفاعل" معتذرا"، وفاعل واجلملة معطوفة على اجلملة السابقة

مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف احلركة " جو"، نافية جازمة" مل"، مضاف إليه" زبان"، مبعتذر
 مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه فعل" تدع"، الواو عاطفة ومل نافية جازمة" ومل"، املقدرة على الواو

  .السكون وحرك بالكسر للروي
  .حيث أثبت الشاعر الواو مع اجلازم للضرورة" مل جو"يف : الشاهد
/ ١وذكره السيوطي يف مهع اهلوامع ، والشاطيب، ٤٦/ ١: األمشوين: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٣٢٧، ٣٢٣/ ١واخلصائص ، ١٦/ ١، واإلنصاف ١٠٤/ ١٠، وابن يعيش يف شرح املفصل ٥٢
  . قائله رؤبة بن العجاج الراجز، وهو من الرجز املسدس١

  :وصدره
  إذا العجوز غضبت فطلق

  .وقد ذكر البيت كله يف نسخة ب ويف أ، ج الشطر الثاين
  .إذا غضبت العجوز وخاصمتك فطلقها وال ترفق ا: املعىن

" غضبت"، إذا غضبت العجوز:  الظاهر بعده أيمرفوع بفعل يفسره" العجوز"، للشرط" إذا: "اإلعراب
الفاء واقعة يف جواب الشرط " فطلق"، فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر تقديره هي

مجلة من الفعل والفاعل واملفعول " وال ترضاها"، فعل أمر وفاعله ضمري مستتر تقديره أنت: وطلق
ى قوله وال ترضاها أصله وال تتملق فحذفت إحدى مجلة عطف عل" وال متلق"، عطف على قوله فطلق

  .التاءين
: وقدر اجلزم تشبيها بالياء يف قول اآلخر. حيث أثبت الشاعر فيه األلف" وال ترضاها: "يف قوله: الشاهد

  .أمل يأتيك، وذلك للضرورة
ح ، وابن يعيش يف شر٥٢٨ذكره الشاطيب يف شرحه لأللفية، والسيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه
  . من خزانة األدب٦٣٥، والشاهد رقم ١٠٦/ ١٠املفصل 

  ".األفعال" أ، ب ويف ج ٢

)١/٣٥٢(  

  

 وقد حذفت احلروف األصلية للجازم، وقد ورد يف ١وقد ذهب قوم إىل أن هذه احلروف الثابتة إشباع
  : قول الشاعر-مثال الياء-الضرورة أيضا تقدير نصب الياء والواو 

  ٢من داره احلزن ممن داره صول... ى شحط ما أقدر اهللا أن يدين عل



  :ومثال الواو قوله
  ٣أىب اهللا أن أمسو بأم وال أب...................................... ... 

__________  
 فمثال أشبعت الفتحة ترض فنشأت ألف والكسرة يف يأتك فنشأت ياء والضمة يف ج فنشأت واو ١

  . بتصرف٤٦/ ١أمشوين . هـ. ا. فلست تنسى: فال نافية، ال ناهية، أي} سنقْرِئُك فَلَا تنسى{وأما 
  .وهو من البسيط،  البيت حلندج بن حندج املري، وهو من قصيدة المية٢

على بعد من : أي، بالشني املعجمة واحلاء املهملة" على شحط"من دنا يدنو إذا قرب " أن يدين: "الشرح
بفتح احلاء املهملة " داره احلزن"هنا حركت احلاء للضرورة و، شحط يشحط بفتح الشني وسكون احلاء

" صول"وهو اسم موضع ببالد العرب، واحلزن يف األصل ما غلظ من األرض ، وسكون الزاي املعجمة
  .بضم الصاد املهملة وسكون الواو اسم موضع قاله اجلوهري

منصوب على " اهللا"وجوبا فعل ماض فاعله ضمري مستتر فيه " أقدر"تعجبية مبتدأ " ما: "اإلعراب
فعل مضارع " يدين"حرف مصدري ونصب " أن"التعظيم ومجلة الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ 

أي : منصوب بفتحة مقدرة على الياء، وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور حبرف جر حمذوف
" من"،  متعلق بيدين وعلى مبعىن معجار وجمرور" على شحط"على إدنائه، واجلار وارور متعلق بأقدر 

مجلة من مبتدأ وخرب ال " داره احلزن"، اسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به ليدين
مجلة من مبتدأ وخرب ال حمل هلا " داره صول"جار وجمرور متعلق بيدين أيضا " ممن"، حمل هلا صلة املوصول

  ".ممن"صلة من ارورة يف قوله 
  .حيث أثبت الشاعر الياء يف ساكنة مع تقدير النصب وهو قليل" أن يدين"يف قوله : الشاهد
  ,٤٥/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  . قاله عامر بن الطفيل بن مالك، كان سيد بين عامر يف اجلاهلية، وهو من قصيدة بائية من الطويل٣
  :وصدره

  فما سودتين عامر عن وراثة
  ".العجز"نسخة ب، أ ويف ج وذكر البيت يف 

أراد بين عامر " عامر"من السمو والعلو واالرتفاع، " أن أمسو"من السيادة، " فما سودتين: "الشرح
  " =عن وراثة"القبيلة، فلذلك أنث الفعل املسند إليها؛ ألنه كان سيد بين عامر، 

)١/٣٥٣(  

  



  :قوله. وقد ورد أيضا يف الضرورة إظهار رفعهما مثال الياء
  ١تساوي عرتي غري مخس دراهم.......................................... ... .

  :ومثال الواو قوله
  ١هواجس ال تنفك تغريه بالوجد... إذا قلت عل القلب يسلو قيضت 

__________  
من اإلباء، وهو شدة " أىب اهللا"أن سيادته من نفسه ألجل كرمه وشجاعته ال أا وراثة عن آبائه = 

 وقدم األم على -تأكيدا للنفي-أي من جهة اآلباء واألمهات وزاد كلمة ال ، "بأم وال أب"تناع االم
  .األب ألجل القافية

فاعل " عامر"فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول به " سودتين"نافية " فما: "اإلعراب
فعل مضارع منصوب بفتحة " أمسو" ناصبة مصدرية" أن"فعل وفاعل " أىب اهللا"متعلق بسود " عن وراثة"

الواو عاطفة، ال " وال"جار وجمرور متعلق بأمسو " بأم"مقدرة على الواو وفاعله ضمري املتكلم املستتر 
  .معطوف على أم" أب"زائدة لتأكيد النفي املستفاد من معىن العامل وهو أيب 

، ألن احلق أن يقال أن أمسو بنصب حيث سكن الشاعر الواو مع النصب" أن أمسو"يف قوله : الشاهد
  .ولكنه سكنها للضرورة، الواو

  ,٣٤٢/ ٢، واخلصائص ٤٥/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية: مواضعه
ال : هذا البيت أنشده الفراء ومل يذكر قائله، وقال أبو حيان،  يف شرح الشواهد٢٤٧/ ١ قال العيين ١

وهو من -من األعراب وحبثت فلم أعثر له على قائل قائله رجل : وقيل. يعرف قائله بل لعله مصنوع
  . من الطويل-قصيدة ميمية

  :وصدره
  فعوضين عنها غناي ومل تكن

  ".العجز"وقد ذكر البيت يف نسخة ب ويف ج 
وحكاية األعرايب أن عبد اهللا بن العباس خرج يريد معاوية بن أيب سفيان فأصابته مساء فنظر إىل نويرة عن 

هيا بنا إليها فلما أتياها إذا شيخ ذو هيئة رحب به وذبح له شاة هي معيشة أهله : ميينه فقال لغالمه
  .فأعطاه مخسمائة دينار عوضا عن الشاة

الفاء للعطف وعوضين فعل ماض والفاعل ضمري مستتر عائد إىل عبد اهللا والنون " فعوضين: "اإلعراب
فعل " تكن"، حرف نفي" ومل"، فعول ثان لعوضم" غناي"، متعلق بالفعل" عنها"، للوقاية والياء مفعول به

" عرتي"، فعل مضارع من ساوى" تساوي"، مضارع من كان الناقصة وامسها ضمري واجلملة وقعت حاال
جمرور باإلضافة " مخس"، مفعول به واجلملة خرب كان يف حمل نصب" غري"، فاعل والياء مضاف إليه

  ".دراهم"وكذلك 
  .أبرز الشاعر فيه الضمة على الياء للضرورةحيث " تساوي"يف قوله : الشاهد



  ,٥٣/ ١ذكره السيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه
  . = وهو من الطويل-ومل أعثر له على قائل- مل يذكر له العيين قائال ٢

)١/٣٥٤(  

  

ا كقراءة  وجزمه٢} من أَوسط ما تطْعمونَ أَهليكُم{ نصب الياء كقراءة بعضهم ١"السعة"ورمبا قدر يف 
  .٦} إِلَّا أَنْ يعفُونَ أَو يعفُو الَّذي {٥ ونصب الواو كقراءة بعضهم٤} إِنه من يتقِ ويصبِر {٣قنبل

  .واهللا أعلم. وبسط الكالم على ذلك ال يليق ذا املختصر
__________  

إذا برد قلبه من هواه، من سلوت عنه سلوا " يسلو"أي لعل القلب وهي لغة يف لعل " عل: "الشرح= 
مجع هاجسة من هجس يف صدري شيء " هواجس" "وقيضنا هلم قرناء"سلطت، قال تعاىل : أي" قيضت"

  .وهو شدة الشوق" بالوجد. "من اإلغراء وهو التحريض" تغريه"إذا حدث، واهلاجس اخلاطر، 
اسم " القلب"، لغة يف لعل" عل"، فعل وفاعل وقعت فعل الشروط" قلت"، للشرط" إذا: "اإلعراب

، فعل ماضي مبين للمجهول" قيضت"، مجلة يف حمل رفع خرب عل واجلملة مقول القول" يسلو"، لعل
من األفعال الناقصة وامسها ضمري مستتر " ال تنفك"، نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة" هواجس"

ه، وهو يرجع إىل فعل مضارع والفاعل ضمري والضمري املنصوب مفعول" تغريه"، يرجع إىل اهلواجس
جار وجمرور متعلق بالفعل، وال تنفك إىل آخره يف " بالوجد"، القلب واجلملة يف حمل نصب خرب ال تنفك

  .حمل الرفع على أا صفة هلواجس
يف قوله يسلو حيث أظهر الضمة على الواو فدل هذا على أن احملذوف عند دخول اجلازم هو : الشاهد

  .الواو، وهذا رأي بعض النحاةالضمة الظاهرة اليت كانت على 
  ,٥٣/ ١ذكره السيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه

  ".السبعة" أ، ب ويف ج ١
  ,٨٩ سورة املائدة ٢
أبو عمرو حممد بن عبد الرمحن املخزومي املكي امللقب بقنبل، كان إماما يف القراءة ضابطا متقنا :  هو٣

س من األقطار وهو من أصحاب ابن كثري، وتويف مبكة انتهت إليه مشيخة اإلقراء باحلجاز ورحل إليه النا
  .هـ٢٩١سنة 

  ,٩٠:  سورة يوسف٤
  . أ، ب٥
  .٢٣٧:  سورة البقرة٦



)١/٣٥٥(  

  

  :النكرة واملعرفة
إمنا قدم الناظم هذا الباب إىل هذا املوضع، لتوقف كثري من األحكام اإلعرابية عليه، وبدأ بالنكرة؛ ألا 

  :فقال. األصل
  أو واقع موقع ما قد ذكرا... مؤثرا نكرة قابل أل 

  ".الرجل" فتقول ١"فإنه يقبلها" "رجل"املؤثرة أي املعرفة حنو " أل"يعين أن النكرة قسمان أحدمها يقبل 
مبعىن صاحب، فإنه ال يقبل " ذو: "ال يقبل املؤثرة بنفسه، ولكنه واقع موقع شيء يقبلها حنو: والثاين

  .بذلك" ذو" فيستدل على تنكري ٢"أل" يقبل ولكنه واقع موقع صاحب وصاحب" أل"
من أل الزائدة واليت للمح الصفة، فإما ال يدالن على تنكري ما يدخالن عليه، بل " مؤثرا"واحترز بقوله 

  .يدخالن على العلم
  : حنو٣"فالزائدة"

   ... ...................................٤باعد أم العمرو من أسريها
  ".العباس"و" احلارث: "حنو"واليت للمح الصفة 
__________  

  ".فألفها تقبلها" أ، ب ويف ج ١
  . ج٢
  . أ، ج٣
أنشده األصمعي ومل :  قال٦٠ ومل أعثر قائله، ويف شواهد املغين ص٥٣ قال يف الدرر اللوامع ص٤

  .امسه املفضل: ينسبه ألحد، وقيل أليب النجم، قال الشيباين
  . وذكر البيت يف نسخة ب ويف أ، ج الصدرحراس أبواب على قصورها: وعجز البيت

مجع قصر " القصور"مجع حارس وهو حرس السلطان و" احلراس"يريد أم عمرو، " أم العمرو: "الشرح
  .فعيل مبعىن مفعول معناه املتيم املستعبد بالعشق" األسري"أبعد " باعد"

  .ب قصورهاأبعد احملبوبة عن أسريها املتيم، يريد بذلك نفسه، حراس أبوا: املعىن
  .حيث دخلت أل الزائدة على العلم" أم العمرو"يف قوله : الشاهد
وابن يعيش يف شرح ، ٨٠/ ١والسيوطي يف مهع اهلوامع ، ٥/ ١ذكره ابن هشام يف املغين : مواضعه
  .١٩٨/ ١، واإلنصاف ١٣٢/ ٢، ٤٤/ ١املفصل 

)١/٣٥٦(  



  

  .دة على إطالقهأل يف احلارث وحنوه مؤثرة للمح الصفة فهي وار: فإن قلت
 مل تؤثر يف االسم الذي دخلت عليه أثرا من تعريف وال غريه، وإمنا نبهت عن ١اليت للمح الصفة: قلت

  .أصله، وإن كان صفة
وال يقع موقع شيء يقبلها " أل"حصر النكرة، يف القسمني غري صحيح، لوجود ثالث ال يقبل : فإن قلت

االستفهاميتني، " من وما"فهام خالفا البن كيسان يف  واالست٢يف الشرط" من وما"وهو نكرة، وذلك 
  .فإما عنده معرفتان

وال يشترط أن " أل"احلصر يف القسمني صحيح، وما ومن املذكورتان واقعتان موضع شيء يقبل : قلت
مل يوضعا يف األصل لذلك، " من وما"ألن ، ٣"واالستفهام"يكون مساويا هلما يف تضمن معىن الشرط 

  .٥ طارئ على معنامها األصلي فليتأمل٤"االستفهام" الشرط ووتضمن معىن
  ".وغريه معرفة: "فقال. وملا فرغ من تعريف النكرة انتقل إىل املعرفة

  .وغري النكرة معرفة، إذ ال وساطة بينهما، واستغىن بذلك عن حد املعرفة: أي
  .تدراك عليهمن تعرض حلد املعرفة عجز عن الوصول إليه دون اس: قال يف شرح التسهيل

  :مث أشار إىل أنواع املعارف باألمثلة وهي ستة أنواع
  .مضمر، وعلم، واسم إشارة، وموصول، وذو أداة، ومضاف إىل واحد من هذه إضافة ختصيص

__________  
  . أ، ب١
  ".الشروط" ج، ويف أ، ب ٢
  . أ، ج٣
  . أ، ب٤
" مبا معجب لك"و" ن معجب لكمررت مب"نكرتني موصوفتني، كما يف " ما"و" من"ومن ذلك أيضا  "٥

" مه"و" صه"لكنهما واقعان موقع إنسان وشيء، وكالمها يقل أل، وكذلك " أل"فإما ال يقبالن 
/ ١أمشوين . هـ. ا". وانكفافا" سكوتا"لكنهما يقعان موقع ما يقبلهما، وهو " أل"بالتنوين ال يقبالن 

٤٦.  

)١/٣٥٧(  

  

مثال للمضاف، " وابين"مثال للعلم، " وهند"اإلشارة، مثال السم " وذي"مثال للمضمر، " وهم"
وأعرفها املضمر على األصح مث العلم، مث اسم ، مثال للموصول" والذي"مثال لذي األداة " الغالم"و



ذو األداة أعرف من املوصول : وقيل. مها يف مرتبة واحدة: وقيل، اإلشارة، مث املوصول، مث ذو األداة
 املضاف إىل املضمر، فإنه يف مرتبة ١"إال" مرتبته مطلقا على رأي املصنف واملضاف إىل واحد منها يف

  .٢العلم على رأي أكثرهم
مث املشار به "أعرفها ضمري املتكلم مث املخاطب مث العلم مث الغائب السامل عن إام : وقال يف التسهيل

  . ومثلها يف النظم غري مرتبة، ورتب أبواا٤، ٣"واملنادى واملوصول
 ٥"وما"فلم تركه؟ " يا رجل: "بقي من املعارف قسم سابع وهو النكرة املقصودة يف النداء حنو:  قلتفإن

  مرتبته؟
يا : "مل يدع احلصر بل أتى بكاف التشبيه املشعرة بعدم احلصر، وأيضا فقد ذهب قوم إىل أن حنو: قلت
  .هة والقصد فمرتبته اسم اإلشارةإمنا تعرف بأل املقدرة، وأما مرتبته عند من جعل تعريفه باملواج" رجل

__________  
  ".أما" أ، ب ويف ج ١
  ,٤٨/ ١ راجع األمشوين ٢
  . ب٣
  ".مث املوصول ذو األداة واملضاف حبسب املضاف إليه: "... ٢١ قال يف التسهيل ص٤
  ".وال" أ، ب ويف ج ٥

)١/٣٥٨(  

  

  :الضمري
  :فقال. مث شرع يف الكالم على أن أعرف املعارف وهو املضمر

  الضمريكأنت وهو سم ب... فما الذي غيبة او حضور 
فما الذي : "هو املوضوع لتعيني مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته، وهذا هو املراد بقوله: الضمري

 يشتمل للمتكلم واخلطاب، ١"واحلضور. "فما وضع ملسمى ذي غيبة أو حضور: أي" غيبة أو حضور
  .رةلكن فيه إيهام إدخال اسم اإلشا

  ".و"والغائب " بأنت: " ومثل احلاضر٢وأجاب الشارح بأن إفراد اسم اإلشارة بالذكر يرفع اإليهام
هذا هو اصطالح البصريني يسمى عندهم بالضمري واملضمر، والكوفيون يسمونه " سم بالضمري"وقوله 

  .الكناية واملكىن
  .ذا تقسيم اجلمهوره. بارز ومستتر: متصل ومنفصل، واملتصل قسمان: والضمري قسمان

فالبارز ما له صورة يف اللفظ، واملستتر ضده، والبارز ، وأما املصنف فقسمه أوال إىل بارز ومستتر



  .متصل ومنفصل: قسمان
  :وملا كان املتصل هو األصل، لكونه أخصر قدمه على املنفصل فقال

  وال يلي إال اختيارا أبدا... وذو اتصال منه ما ال يبتدا 
  .يف االختيار" إال"ملتصل هو الذي ال يصح وقوعه أول الكالم وال بعد الضمري ا: أي

  :يف االختيار، وسيأيت متثيل النوعني" إال"يصح وقوعه أول الكالم وبعد : واملنفصل خبالفه، أي
  :يف ضرورة الشعر، كقول الشاعر" إال"من وقوع املتصل بعد " اختيارا: "واحترز بقوله

  ٣أال جياورنا إالك ديار... نا وما نبايل إذا ما كنت جارت
__________  

  . أ، ب١
  ,٢١ راجع الشارح ص٢
هذا البيت أنشده الفراء ومل ينسبه إىل أحد، وحبثت فلم :  يف شرح الشواهد٢٥٣ ص١ قال العيين ج٣

  .وهو من البسيط. أعثر على قائله
أال "تأنيث اجلار، " جارتنا"، وما نكترث وال تم، وأكثر ما يستعمل هذا بعد النفي" وما نبايل: "الشرح
وكالمها ال يستعمل إال " ديار"إال إياك، : أي" إالك"جاء فيه عال جياورنا بإبدال اهلمزة عينا، " جياورنا

  .األوىل نافية والثانية زائدة" وما"بعد النفي 
  ".أال جياورنا سواك ديار: "ويروى..." وما علينا إذا ما كنت: "ويروى

أنت املطلوبة : تها احملبوبة جارتنا ال نبايل أال جياورنا أحد غريك ففيك الكفاية، وحاصلةإذا كنت أي: املعىن
  . =فإذا حصلت فال التفات إىل غريك

)١/٣٥٩(  

  

  :قال آخر
  ١علي فمايل عوض إاله ناصر... أعوذ برب العرش من فئة بغت 

__________  
، زائدة" ما"، ظرفية شرطية" إذا"، مستتر فيهفعل مضارع فاعله ضمري " نبايل"، نافية" ما: "اإلعراب= 

" أن"، خرب كان والضمري مضاف إليه" جارتنا"، فعل ماض ناقص والتاء ضمري املخاطبة امسه" كنت"
مضارع منصوب بأن والضمري يف حمل نصب مفعول به ليجاور " جياورنا"نافية، " ال"، مصدرية ناصبة

إال استثنائية والكاف مستثىن تقدم على " إالك"،  لنبايلوأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مفعول به
  .فاعل جياور وهو املستثىن منه" ديار"، املستثىن منه



فإنه أتى بالضمري املتصل بعد إال ضرورة، وكان القياس أن يقول إال إياك " إالك: "يف قوله: الشاهد
  .بالضمري املنفصل

، والشاطيب والسندويب وداود ٤٧/ ١ وابن عقيل ،٢٢ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه
وأيضا ذكره يف املغين ، ٦١/ ١، وابن هشام ١٥، واملكودي ص١٤، والسيوطي ص٤٨/ ١واألمشوين 

، يف ٢٨٣، والشاهد رقم ١٠١/ ٣، وابن يعيش يف املفصل ٥٧/ ١والسيوطي يف اهلمع ، ٧٨/ ٢
  .١٩٥/ ٢، ٣٠٧/ ١خزانة األدب واخلصائص 

وهو . مل أقف على اسم قائله وحبثت فلم أعثر على قائله، ٢٥٥ ص١ شرح الشواهد جقال العيين يف
  .من الطويل

" عوض"من البغي مبعىن الظلم والعدوان، " بغت"من مجاعة " من فئة"ألتجئ وأحتصن، " أعوذ: "الشرح
  .إال أنه خمتص بالنفي، وهو مبين على الضم كقبل وبعد" أبدا"ظرف يستغرق املستقبل مثل 

  .إين ألتجئ إىل رب العرش وأحتصن حبماه عن مجاعة ظلموين فليس يل معني وال وزر سواه: عىنامل
مضاف " العرش"، جار وجمرور متعلق بأعوذ" برب"، فعل مضارع فاعله مستتر فيه" أعوذ: "اإلعراب

 واجلملة .فعل ماض وفاعله مستتر فيه والتاء للتأنيث" بغت"، جار وجمرور متعلق بأعوذ" من فئة"، إليه
، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" يل"، نافية" فما"، جار وجمرور متعلق ببغى" علي"، صفة لفئة

حرف استثناء واهلاء مستثىن " إاله"، ظرف زمان مبين على الضم يف حمل نصب متعلق بناصر" عوض"
  .مبتدأ مؤخر" ناصر"، مبين على الضم يف حمل نصب

وهو شاذ ال جيوز إال يف الضرورة الشعرية إال " إال"وقع الضمري املتصل بعد حيث " إاله"يف : الشاهد
وأنكر " إال أياه: "وكان القياس أن يقال. عند ابن األنباري ومن ذهب بعد مذهبه فإن ذلك عندهم جائز

على وأميل إىل رأي ابن األنباري؛ ألنه " إالك"املربد وقوع املتصل بعد إال مطلقا حىت إنه أنكر رواية 
  .رأي املربد ال شاهد يف البيت

  .، وداود٤٦/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)١/٣٦٠(  

  

  :تنبيهان
وأجازه ابن " إالك"وأنكر رواية " سواك ديار"وقوع املتصل بعد إال مطلقا، وأنشد "منع املربد : األول

  . مطلقا١"األنباري
  .ضرورة" إال"مهور، يف كون وقوع املتصل بعد كالم الناظم هنا موافق ملذهب اجل: الثاين

وصرح يف باب االستثناء من شرح التسهيل، بأن ذلك "فال يقاس عليه " إالك" وشذ ٢وقال يف التسهيل



  : مث مثل املتصل فقال٣"ليس بضرورة
  والياء واهلاء من سليه ما ملك... كالياء والكاف من ابين أكرمك 

وكل من الثالثة، إما ملتكلم أو ملخاطب أو ، ع ومنصوب وجمرورمرفو: املضمر املتصل ثالثة أقسام
  .لغائب

  ".فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلنت، فعلت"واملخاطب " فعلنا، فعلت"فاملرفوع للمتكلم 
  ".أكرمنا، أكرمين"واملنصوب للمتكلم " فعلن، فعل، فعلت، فعال، فعلوا"وللغائب 

  ".أكرمكن، مكمأكر، أكرمكما، أكرمك، أكرمك"وللمخاطب 
  ".أكرمهن، أكرمهم، أكرمهما، أكرمها، أكرمه: "وللغائب

وللغائب " مر بكن، مر بكم، مر بكما، مر بك، مر بك"وللمخاطب " مر بنا، مر يب: "وارور للمتكلم
  ".مر ن، مر م، مر ما، مر ا، مر به"

على مذهب " تفعلني يا هند: "حنو"  املخاطبةياء"فهذه ستة وثالثون ضمريا متصال، والسابع والثالثون 
  .٤سيبويه

__________  
  . أ، ج١
  ,٢٧ التسهيل ٢
  . أ، ج٣
  . سيبويه٥، ص١ ج٤

)١/٣٦١(  

  

وإىل الغائب بالياء من " أكرمك"وإىل املخاطب بالكاف من " من ابين"وقد أشار الناظم إىل املتكلم بالياء 
  ".سليه"

  .ىل النصب بالكاف من أكرمك، وإىل اجلر بالياء من ابينوأشار أيضا إىل الرفع من سليه، وإ
  .فقد نبه ذه األمثلة األربعة على األقسام كلها

  :مث أشار إىل حكم عام جلميع املضمرات فقال
  وكل مضمر له البنا جيب

 لشبهها باحلرف يف املعىن؛ ألن ١"بنيت: "املضمرات كلها مبنية باالتفاق، واختلف يف سبب بنائها فقيل
  . غري ذلك٢"وقيل"كل ضمري متضمن معىن التكلم أو اخلطاب أو الغيبة وهي من معاين احلروف 

  :وقد ذكر يف التسهيل، لبنائه أربعة أسباب



  .شبه احلرف وضعا؛ ألن أكثره على حرف أو حرفني ومحل الباقي على األكثر: أوهلا
  .ماه إال بضميمة من مشاهدة أو غريهاشبه احلرف افتقارا؛ ألن املضمر ال تتم داللته على مس: وثانيها
شب احلرف مجودا، واملراد باجلمود عدم التصرف يف لفظه بوجه من الوجوه حىت يف التصغري : وثالثها

  .وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل باملبهمات
  .٣هـ. ا. االستغناء باختالف صيغة الختالف املعاين: ورابعها

 يف بناء املضمرات، ولذا عقبه بتقسيمها حبسب اإلعراب، ٥الشيخولعل هذا املعترب عند : ٤قال الشارح
  :٧ علة البناء، فقال٦"إظهار"كأنه قصد بذلك 

__________  
  . أ، ج١
  . ج٢
وبىن املضمر لشبهه باحلرف وضعا وافتقارا ومجودا أو لالستغناء باختالف  "٢٩ قال يف التسهيل ص٣

  ".صيغه الختالف املعاين
  ,٢٢ راجع للشارح ص٤
  .ابن مالك وقد ترمجت له:  هو٥
  . أ، ب٦
  .٤٩/ ١ راجع األمشوين ٧

)١/٣٦٢(  

  

  ولفظ ما جر كلفظ ما نصب
  .الصاحل للجر من الضمائر املتصلة هو الصاحل للنصب: أي

  .٢ تقدم ذكره١"مت"وقد 
  :مث قال

  للرفع والنصب وجر نا صلح
  : ومثل للثالثة بقولهصلح للرفع والنصب واجلر،" نا"أن هذا الضمري، يعين لفظ : يعين

  كاعرف بنا فإننا نلنا املنح
  .ورفع بعد الفعل" إن"جر بعد الباء ونصب بعد " نا"فموضع 

 فاألقسام ثالثة وذلك ٤ للنصب واجلر والصاحل للثالثة خمتص بالرفع٣"الصاحل"وما سوى ما ذكر من 
  :واضح، مث قال



  غاب وغريه كقاما واعلما... وألف والواو والنون ملا 
  ".كاهلاء"وخمتص بالغائب " كالكاف"خمتص باحلاضر : لضمري املتصل بالنسبة إىل املعىن على ثالثة أقساما

ألف االثنني، : وهذان القسمان ظاهران، وقسم يكون للغائب تارة وللمخاطب أخرى، وهو ثالثة ضمائر
ني ويف اعلما للمخاطبني، فاأللف يف قاما للغائب" بقاما واعلما"وواو اجلمع، ونون اإلناث، ومثل األلف 

  ".قمن واعلمن"والنون " قاموا واعلموا"ومثال الواو 
__________  

  . أ١
  ,٤٩/ ١أمشوين " مررت بك"و" رأيتك"و" له"و" إنه" حنو ٢
  . ب، ج٣
 وإمنا مل يذكر املصنف الياء وهم، وأما الياء وهم، فإما يستعمالن للرفع والنصب واجلر، لكن ال ٤

فإن الياء، وإن استعملت للثالثة وكانت ضمريا متصال فيها إال أا ليست فيا :  كل وجهمن" نا"يشبهان 
" يل: "اضريب ويف حالة اجلر والنصب للمتكلم حنو: مبعىن واحد؛ ألا يف حالة الرفع للمخاطبة حنو

ل ويف اجلر إال أا يف حالة الرفع ضمري منفص. تستعمل للثالثة وتكون فيها مبعىن واحد" هم"و، "إين"و
  .٤٩ ص١أمشوين ج. هـ. ا. والنصب ضمري متصل

)١/٣٦٣(  

  

  .أعم من املخاطب" وغريه"قوله : فإن قلت
  . إرادة املخاطب وذلك بني١"تعينت"ملا كانت األلف والواو والنون ال تكون للمتكلم : قلت

  :مث أشار إىل املستتر فقال
  ومن ضمري الرفع ما يستتر

  . املستتر ال يكون ضمري نصب وال جرفعلم من ختصيصه بالرفع أن
  .وهو ما خيلفه الظاهر، وجائز االستتار وهو ما خيلفه الظاهر، واجب االستتار: واملستتر ضربان

" كأوافق"واملضارع املبدوء مزة املتكلم " كافعل"فعل أمر الواحد : فالواجب االستتار يف سبعة مواضع
واملبدوء بنون املتكلم املعظم نفسه أو املشارك " غتبطكت" للمفرد ٢"اليت"واملبدوء بتاء اخلطاب 

واملصدر الواقع بدال من فعله يف األمر " كأف"واسم املضارع " كرتال"، واسم فعل األمر ٣"كنشكر"
  ".ضربا زيدا: "حنو

  .٤"األواخر"قد أخل الناظم ذه الثالثة : فإن قلت
ضا فاختصر على األفعال ألصالتها يف العمل، مل يدع احلصر، وإمنا مثل ليقاس على متثيله، وأي: قلت



  .واسم الفعل واملصدر نائبان على الفعل يف ذلك
  . وبالصفة وباسم الفعل املاضي٦ بفعل الغائب والغائبة ماضيا ومضارعا٥"املرفوع"واجلائز االستتار هو 

  :مرفوع ومنصوب، وبدأ باملرفوع فقال: مث انتقل إىل الضمري املنفصل وهو نوعان
__________  

  ".فعنيت" ب، ج ويف أ ١
  . ب٢
  ".كنشرك" ب، ج ويف أ ٣
  ".األخر"ج ،  ب، ويف أ٤
  ".املوضوع" أ، ب ويف ج ٥
أي هو وهذا الضمري جائز االستتار؛ ألنه حيل حمله الظاهر فتقول زيد يقوم أبوه، " زيد يقوم" مثل ٦

. ا. هو: أي" زيد قائم"مبعناه حنو وما كان " هند تقوم: "وكذلك كل فعل أسند إىل غائب أو غائبة حنو
  .٥١/ ١ابن عقيل . هـ

  .هـ. ا". وخص ضمري الرفع باالستتار ألنه عمدة جيب ذكره: "٥٠/ ١وقال األمشوين 

)١/٣٦٤(  

  

  وأنت والفروع ال تشتبه... وذو ارتفاع وانفصال أنا هو 
  .الثة أمثلةمتكلم، وخماطب، وغائب، فلذلك مثل بث: ضمري الرفع املنفصل ثالثة أقسام

  ".حنن"له فرع واحد هو " فأنا"ما دل على مؤنث أو مثىن أو جمموع، : واملراد بالفروع
  ".أننت، أنتم، أنتما، أنت"له أربعة فروع " أنت"و
  ".هن، هم، مها، هي"له أربعة أيضا " هو"و

  :تنبيه
ف األلف وصال، وإمنا زائدة، واالسم هو اهلمزة والنون، واستدلوا حبذ" أنا"مذهب البصريني أن ألف 

  .١"هذا فزدي أنه: "زيدت وقفا لبيان احلركة، ولذلك عاقبتها هاء السكت يف قول حامت
لغات الفصيحة " أنا" ويف ٢أن االسم هو جمموع األحرف الثالثة واختاره املصنف: ومذهب الكوفيني

  .حذف ألفه وصال وإثباا وقفا
  .٣والثانية إثباا وصال ووقفا وهي لغة متيم

  . بإبدال مهزته هاء٤"هنا"والثالثة 
  .آن مبدة بعد اهلمزة: والرابعة



  .كما قال بعض العرب يف رأي راء" أنا"فإنه قلب " آن"من قال : قال املصنف
__________  

إن أول من تكلم به كعب بن مامة، : قيل" هذا فصدي: "٤٥٥٢ ورد يف جممع األمثال للميداين رقم ١
فالمته على حنره إياها فقال . غزة، فأمرته أم مرتله أن يفصد هلا ناقة فنحرهاوذلك أنه كان أسريا يف 

  .هكذا فصدي، يريد أنه ال يصنع إال كما يصنع الكرام
  . وقد ارتضيت هذا الرأي لسهولته٢
  . متيم قبيلة من أشهر قبائل مضر العدنانية٣
  . أ، ج٤

)١/٣٦٥(  

  

  . حكاها قطرب١"كعن" "أن: "واخلامسة
 ٢"أنت"ومذهب الفراء أن "والتاء وحرف خطاب " أن"وفروعه، فالضمري عند البصريني " تأن"وأما 

  .٣"جبملته ضمري
: ٤فذهب أبو علي" مها وهم وهن"وأما " هي"جبملته ضمري وكذلك، " هو"ومذهب مجهور البصريني أن 

  .إىل أا جبملتها ضمائر، وقد قيل غري ذلك مما ال حيتمل ذكره هذا املوضع
  : باملنصوب فقالمث ثىن

  إياي والتفريع ليس مشكال... وذو انتصاب يف انفصال جعال 
هو الضمري املنصوب املنفصل ولواحقه حروف تدل على املراد به من تكلم أو خطاب أو غيبة، " إيا"

ضمري مضاف إىل لواحقه وهو ضمائر وإليه ذهب " إيا"إىل أن :  وذهب اخلليل٥هذا مذهب سيبويه
  .مذاهب أخر ال نطول ا وفيه ٦املصنف

  ".إياكن، إياكم، إياكما، إياك، إياك"وللمخاطب " إيانا، إياي: "فللمتكلم
  ".والتفريع ليس مشكال: "وهذا معىن قوله، "إياهن، إياهم، إيامها، إياها، إياه: "وللغائب

  :مث قال
  إذا تأيت أن جييء املتصل... ويف اختيار ال جييء املنفصل 

__________  
  . أ١
  .، وإىل رأي الفراء أميل٦٠/ ١مهع ،  وذهب ابن كيسان إىل أن الضمري التاء فقط وكثرت بأن٢
  . أ، ب٣



  ,٥١/ ١ راجع األمشوين ٤
  ,٨٣/ ١ راجع كتاب سيبويه ٥
والشاذ ، وما استدل به شاذ،  ورد بأنه لو صح ذلك لوجب إعراا ألن املبين إذا لزم اإلضافة أعرب٦

عال زيدنا "وجعل إضافته مع أنه معرفة لزيادة الوضوح كما يف ، ختاره املصنفال تقوم به حجة، ولكن ا
  .١١٠/ ١صبان . هـ. ا". يوم النقا رأس زيدكم

)١/٣٦٦(  

  

ملا كان الغرض من وضع املضمر االختصار، وكان املتصل أخصر مل يستعمل املنفصل مع تأيت املتصل 
  :وإمكانه إال يف الضرورة كقوله

  ١إياهم األرض يف دهر الدهارير... األموات قد ضمنت بالباعث الوارث 
  .ويف اختيار: وإىل هذا أشار بقوله

  :وال بد من ذكر املواضع اليت يتعني فيها االنفصال؛ لعدم تأيت االتصال وهي اثنا عشر موضعا
__________  

  . البيت من قصيدة للفرزدق يفتخر فيها مبدح يزيد بن عبد امللك وهو من البسيط١
الذي ترجع إليه األمالك بعد فناء " الوارث"الذي يبعث األموات وحيييهم بعد فنائهم " الباعث: "رحالش

بكسر امليم املخففة مبعىن تضمنت أي اشتملت عليهم أو مبعىن كفلت، كأا تكفلت " قد ضمنت"املالك 
  . بال واحدويف القاموس وهو أول الدهر يف الزمن ملاضي، الشدائد" دهر الدهارير"بأبدام، 

أقسمت بالذي يرث األموات ويبعثهم بعد فنائهم وقد مشلتهم األرض يف أزمان الشدائد واملقسم : املعىن
  .عليه يف األبيات بعده

حيتمل أن يكون منصوب " الوارث"، جار وجمرور متعلق بقوله حلفت يف البيت قبله: بالباعث: اإلعراب
ا الباعث والوارث تنازعاه وأعمل فيه أحدمها وحيتمل أن بالفتحة الظاهرة على أن الوصفني اللذين مه

فعل ماض والتاء " ضمنت"، حرف حتقيق" قد"، يكون جمرورا بالكسرة الظاهرة بإضافة أحد الوصفني
مضاف " الدهارير"، جار وجمرور متعلق بضمنت" يف دهر"، فاعل" األرض"، مفعول به" إياهم"، للتأنيث

أو يف حمل نصب أو جر صفة ، يف حمل نصب على احلال من األدواتومجلة ضمن وفاعله ، إليه لدهر
وبدخول أل اجلنسية معرفة لفظا نكرة معىن . الداخلة على األموات جنسية" أل"لألموات أيضا؛ ألن 

فإن راعيت لفظه جعلت اجلملة اليت بعده حاال فهي يف حمل نصب، وإن نظرت إىل معناه جعلت اجلملة 
وف وهذا املوصوف كما عرفت إما جمرور بإضافة أحد الوصفني وإما منصوب صفة فمحلها تابع للموص

  .على أنه مفعول به ألحدمها ال جرم إذا جعلت اجلملة صفة كانت إما يف حمل جر وإما يف حمل نصب



حيث فصل الضمري املنصوب ألجل الضرورة فإن األصل والقياس أن يقال " إياهم"يف : الشاهد
  .ضمنتهم
 والشاطيب ٥٤/ ١ وابن عقيل ٦٦/ ١ وابن هشام ٢٤ابن الناظم ص: ن شراح األلفيةذكره م: مواضعه

 وذكره أيضا يف مهع ١٦والسيوطي ص، ١٧، واملكودي ص٥١/ ١وداود، والسندويب واألمشوين يف 
  .٤٠٩/ ٢، واإلنصاف ١٩٥/ ١، ٣٠٧/ ١، واخلصائص ٦٢/ ١اهلوامع 

)١/٣٦٧(  

  

  .يقاس عليهفال " إالك"أن حيصر بإال وشذ : األول
  :أن حيصر بإمنا كقول الفرزدق: الثاين

  ١يدافع عن أحسام أنا أو مثلي... أنا الذائد احلامي الذمار وإمنا 
  :أن يرفع مبصدر مضاف إىل املنصوب كقول الشاعر: الثالث

  ٢أغرى العدا بكم استسالمكم فشال... بنصركم حنن كنتم ظافرين وقد 
__________  

وهو من . مهام وهو من قصيدة المية من القصائد اليت عارض فيها جريرا وجيهوه قائله الفرزدق بن ١
  .الطويل
بكسر املعجمة -" الذمار"من احلماية وهو الدفع " احلامي" املدافع -بالذال املعجمة-" الذائد: "الشرح

  . ما جيب على اإلنسان محايته واحملافظة عليه-وختفيف امليم
  .ن قومي وأمحي محاهم، وليس هذا إال أنا أو من مياثلين يف الصفاتأمنع ع" أنا الذائد: "املعىن

أو منصوب على . مضاف إليه" الذمار"صفة له أو خرب ثان " احلامي"خربه " الذائد"مبتدأ " أنا: "اإلعراب
عن "فعل مضارع " يدافع"الكافة " وما"املؤكدة " إن"أداة قصر مركبة من " وإمنا"أنه مفعول به للحامي 

مثلي. "حرف عطف" أو"فاعل " أنا"جار وجمرور متعلق بيدافع والضمري املضاف إليه " مأحسا "
  .معطوف على الفاعل وياء املتكلم مضاف إليه

ألنه واقع بعد إال يف " أنا"حيث أتى فيه بضمري منفصل وهو " وإمنا يدافع عن أحسام أنا"يف : الشاهد
وال جيوز أن ينسب فيه إىل :  أنا، وقال الشيخ عبد القاهرإذ املعىن ما يدافع عن أحسام إال، املعىن

  .الضرورة؛ ألنه ليس به ضرورة
، واألصطهناوي، والسيوطي ٥٢/ ١، واألمشوين ٦٨/ ١ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٦٢/ ١يف مهع اهلوامع 
  .وهو من البسيط، ى قائلوأيضا مل أعثر له عل، مل أعثر على قائله: ٢٩ قال يف الدرر اللوامع ص٢



أشلى : أي" أغرى"ومعىن الظفر هنا االستيالء على العدو ، من الظفر، وروى فائزين" ظافرين: "الشرح
" االستسالم"بكسر العني مجع عدو، " العدا"} فَأَغْرينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاَء{: من اإلغراء، قال تعاىل

: قال تعاىل،  إذا جنب-بالكسر-بالفاء والشني املعجمة املفتوحتني من فشل " الفشل"االنقياد والطاعة، 
}متعازنتو ملْتى إِذَا فَشتح {.  

: فاعله، والتقدير" حنن"الباء متعلق بقوله كنتم والنصر مصدر مضاف إىل مفعوله " بنصركم: "اإلعراب
الواو للحال قد " وقد"خربها " ظافرين"ها كان وامس" كنتم"كنتم ظافرين على العدا بنصرنا إياكم 

فاعل " استسالمكم"جار وجمرور متعلق بأغرى " بكم"مفعول به " العدا"فعل ماض " أغرى"للتحقيق 
  .ألجل الفشل: نصب على التعليل أي" فشال"

  .حيث جاء الضمري منفصال لعدم تأيت االتصال" بنصركم حنن"يف : الشاهد
  .٦٣/ ١ع اهلوامع ذكره السيوطي يف مه: مواضعه

)١/٣٦٨(  

  

 ٢ حنو زيد عمرو ضاربه هو، مطلقا عند البصريني١"صاحبها"أن يرفع بصفة جرت على غري : الرابع
  .وبشرط خوف اللبس عند الكوفيني

  :أن حيذف عامله حنو: اخلامس
   ... .............................................٣فإن أنت مل ينفعك علمك فانتسب

__________  
  ".من هي له" أ، ج، ويف ب ١
  .والثاين حنو املثال املذكور" هند عمرو ضاربته هي"سواء أمن اللبس أم ال فاألول حنو :  أي٢
  :للبيد بن ربيعة العامري، وهو من قصيدته املشهورة اليت يقول فيها:  البيت٣

  أال كل شيء ما خال اهللا باطل
  .وهو من الطويل

  :وعجز البيت
  القرون األوائللعلك ديك 

 قال -بفتح القاف-مجع قرن " القرون"تعرفك، : أي" ديك"، من االنتساب" فانتسب: "الشرح
، مجع "األوائل"القرن من الناس أهل زمان واحد، ويقال القرن ثالثون سنة وقيل مائة سنة : اجلوهري

مزة واوا وأدغم أول وهو نقيض اآلخر، وأصله أوأل على وزن أفعل، مهموز األوسط، فقلبت اهل
  .ووأل على وزن فوعل فقلبت الواو األوىل مهزة: ويقال



  :ومتام معىن البيت يف الذي يليه
  ودون معد فلتزعك العواذل... فإن مل جتد من دون عدنان والدا 

إن غاية اإلنسان املوت فينبغي له أن يتعظ بأن ينسب نفسه إىل عدنان أو معد فإن مل جيد من بينه : املعىن
هما من اآلباء فليعلم أنه يصري مصريهم، فينبغي له أن يرتع عما هو عليه والعواذل هنا حوادث وبين

  .الدهر
فيه وجهان " أنت"حرف شرط جازم جتزم فعلني وفعل الشرط مقدر تقديره فإن ضللت " إن: "اإلعراب
 الشرط إذا كان يف مبتدأ وذلك على ما أجازه سيبويه من جواز الرفع باالبتداء بعد أداة" أنت"أحدمها 

" أنت"والوجه الثاين أن يكون . اجلملة اليت هي مطلوب الشرط فعل هو خرب حنو إن اهللا أمكنين من فالن
يف موضع نصب وهو مما وضع فيه الضمري املرفوع موضع الضمري املنصوب كما وضعوا املنصوب 

فعل مضارع جمزوم بلم " ينفعك"حرف نفي وجزم وقلب " مل"مل يضربين إال أياه : موضع املرفوع قالوا
جواب " فانتسب"فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والكاف مضاف إليه " علمك"والكاف مفعول به 

الشرط فلذلك دخلت فيه الفاء واألصل فيه أن يكون فعال كما أن الشرط الذي هو علة له فعل، وقد 
ومنه قوله } وا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولَاكُموإِنْ تولَّ{: يكون اجلواب مجلة فعلية طلبية كما يف قوله تعاىل

والكاف امسه } فَقُولَا لَُه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى{: هنا للتعليل كما يف قوله تعاىل" لعلك"فانتسب 
 يف حمل رفع فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة واجلملة" القرون"فعل مضارع والكاف مفعول به " يهديك"

  .صفتها" األوائل"خرب لعل 
  .حيث انفصل الضمري، ملا أضمر العامل وهو فعل الشرط" فإن أنت"يف : الشاهد
  .٥٩/ ٢، ٦١/ ١ذكره السيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه

)١/٣٦٩(  

  

  .١} إِياك نعبد{: أن يؤخر عامله حنو: السادس
  .٢} ا هن أُمهاتهِمم{: أن يكون العامل حرف نفي حنو: السابع
  .٣} يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم{: أن يفصله متبوع حنو: الثامن
  :أن تلي واو املصاحبة حنو: التاسع

  ٥ مثال بعدي٤"ا"تكون وإياها ........................................ ... 
  :حنو" أما"أن تلي : العاشر

  ٦أنا أو أنت ما ابتغي املستعني.. .بك أو يب استعان فليل أما 
__________  



  ,٥:  سورة الفاحتة١
  ,٢:  سورة اادلة٢
  ,١:  سورة املمتحنة٣
  . ب، ج٤
  . قاله أبو ذؤيب خويلد اهلذيل من قصيدة خياطب ا خالد بن أخته وهو من الطويل٥

  :وصدره
  فآليت ال أنفك أحذو قصيدة

باحلاء املهملة والذال املعجمة من حذوت " أحذو" أزال، ال": ال أنفك"حلفت، : أي" فآليت: "الشرح
  .النعل بالنعل حذو إذا سويت أحدمها على قدر اآلخر

  .حيث جاء الضمري منفصال، لكونه ويل واو املصاحبة" تكون وإياها"يف : الشاهد
  ,٢٢٠، ٦٣/ ١ذكره السيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه

،  وحبثت فلم أعثر على قائله-مل أقف على اسم قائله- ٢٩٩ ص١ قال العيين يف شرح الشواهد ج٦
  .وهو من اخلفيف

" ما ابتغى"أمر من ويل األمر يليه والية " فليل"من االستعانة وهو طلب العون، " استعان: "الشرح
  .االبتغاء وهو الطلب

فاعل فعل ماض وال" استعان"عطف عليه " أو يب"جار وجمرور متعلق بقوله استعان " بك: "اإلعراب
ههنا " إما" "أنا"الفاء فيه تصلح أن تكون للتعليل وهو فعل األمر وفاعله قوله " فليل"ضمري مستتر فيه 

موصولة " ما" "ما ابتغى"ليل إما أنا أو ليل أنت : والتقدير" أنا"عطف على قوله " أو أنت"للتخيري 
 صلة املوصولة والعائد حمذوف مفعوله ومجلة ابتغى ال حمل هلا" املستعني"وابتغى فعل وفاعله ضمري 

  .ما ابتغاه املستعني، ومجلة ما ابتغى املستعني معمول لقوله فليل: تقديره
  .يف إم وأنا، حيث جاء الضمري فيه منفصال ألنه وقع فيما يلي إما، وتعذر االتصال فيه: الشاهد

)١/٣٧٠(  

  

  .١} إِياك نعبد{: أن يؤخر عامله حنو: السادس
  .٢} ما هن أُمهاتهِم{:  يكون العامل حرف نفي حنوأن: السابع
  .٣} يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم{ : أن يفصله متبوع حنو: الثامن
  :أن تلي واو املصاحبة حنو: التاسع

  ٥ مثال بعدي٤"ا"تكون وإياها ....................................... ... 



  :وحن" أما"أن تلي : العاشر
  ٦أنا أو أنت ما ابتغي املستعني... بك أو يب استعان فليل أما 

__________  
  ,٥:  سورة الفاحتة١
  ,٢:  سورة اادلة٢
  ,١:  سورة املمتحنة٣
  . ب، ج٤
  . قاله أبو ذؤيب خويلد اهلذيل من قصيدة خياطب ا خالد بن أخته وهو من الطويل٥

  :وصدره
  فآليت ال أنفك أحذو قصيدة

باحلاء املهملة والذال املعجمة من حذوت " أحذو"ال أزال، ": ال أنفك"حلفت، : أي" فآليت: "الشرح
  .النعل بالنعل حذو إذا سويت أحدمها على قدر اآلخر

  .حيث جاء الضمري منفصال، لكونه ويل واو املصاحبة" تكون وإياها"يف : الشاهد
  ,٢٢٠، ٦٣/ ١ذكره السيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه

،  وحبثت فلم أعثر على قائله-مل أقف على اسم قائله- ٢٩٩ ص١العيين يف شرح الشواهد ج قال ٦
  .وهو من اخلفيف

" ما ابتغى"أمر من ويل األمر يليه والية " فليل"من االستعانة وهو طلب العون، " استعان: "الشرح
  .االبتغاء وهو الطلب

فعل ماض والفاعل " استعان"عطف عليه " أو يب"جار وجمرور متعلق بقوله استعان " بك: "اإلعراب
ههنا " إما" "أنا"الفاء فيه تصلح أن تكون للتعليل وهو فعل األمر وفاعله قوله " فليل"ضمري مستتر فيه 

موصولة " ما" "ما ابتغى"ليل إما أنا أو ليل أنت : والتقدير" أنا"عطف على قوله " أو أنت"للتخيري 
مفعوله ومجلة ابتغى ال حمل هلا صلة املوصولة والعائد حمذوف " املستعني"وابتغى فعل وفاعله ضمري 

  .ما ابتغاه املستعني، ومجلة ما ابتغى املستعني معمول لقوله فليل: تقديره
  .يف إم وأنا، حيث جاء الضمري فيه منفصال ألنه وقع فيما يلي إما، وتعذر االتصال فيه: الشاهد

)١/٣٧١(  

  

  .١" إن اهللا ملككم إياهم: "ه الصالة والسالمويدل على جواز االنفصال قوله علي
  :مث قال



  يف كنته اخللف انتمى
، ما وقع خربا لكان أو إحدى أخواا، واخلف يف االختيار كما بينه يف ٢"به"أي يف هاء كنته، واملراد 

  :البيت اآليت
  .كذاك خلتنيه: وقوله

ما وقع ثاين ضمريين منصوبني : اد ا خلتنيهيعين أن هاء خلتنيه كهاء كنته يف اخلالف املشار إليه، واملر
  .بفعل ناسخ

  .واتصاال أختار: مث ذكر اختياره فقال
  .يعين يف باب كنته وخلتنيه، ووجه أن األصل االتصال

، ووجهه أن الضمري يف البابني خرب يف ٣وهم األكثرون ومنهم سيبويه، غريي اختار االنفصاال: مث قال
  .٥ وابن الطراوة٤وكالمها مسموع، وما اختاره هو اختيار الرمايناألصل، وحق اخلرب االنفصال 

__________  
. هـ. ا.  ولو وصل لقال ملككموهم ولكنه فر من الثقل احلاصل من اجتماع الواو مع ثالث ضمات١

  ,١٠٧/ ١التصريح 
  . ب، ج٢
. هو املشافه هلم ومذهب سيبويه أرجح؛ ألنه هو الكثري يف لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم و٣
  ,٥٦/ ١ابن عقيل . هـ. ا

أبو احلسن علي بن عيسى الرماين، كان إماما يف العربية يف طبقة الفارسي والسريايف، وبرع يف :  هو٤
مل ير مثله قط، علما بالنحو وغزارة يف الكالم وإيضاحا حلل املشاكل مع ترته ودين : النحو حىت قيل

  .النحو باملنطق، صنف كثريا من الكتب، وشرح كتاب سيبويهويقني وفصاحة ونظافة، وكان ميزج 
  .هـ أربع ومثانني وثالمثائة٣٨٤ومات يف خالفة القادر باهللا سنة 

 هو أبو احلسن سليمان بن حممد بن الطراوة كان حنويا ماهرا وأديبا بارعا مسع على األعلم كتاب ٥
النحاة، فأثىن عليه بعضهم ونقده آخرون سيبويه، وله آراء يف النحو انفرد به وخالف فيها مجهور 

ونسبوه إىل اإلعجاب بنفسه، وقد جول كثريا يف بالد األندلس وألف كتاب الترشيح يف النحو، 
  .هـ٥٢٨واملقدمات على كتاب سيبويه، ومات رمحه اهللا عن سن عالية سنة 

)١/٣٧٢(  

  

  :تنبيهان
 خلتنيه قال ألنه خرب مبتدأ يف ٢"باب"يف  سيبويه على اختيار االنفصال ١وافق يف التسهيل: األول



 ولكنه شبيه اء ٣األصل، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر خبالف هاء كنته فإنه خرب يف األصل
واملرفوع كجزء من الفعل فكأن الفعل مباشر له فاضطرب ، ضربته يف أنه مل حيجزه إال ضمري مرفوع

  .اختيار الناظم يف باب خلتنيه
تصال واالنفصال أيضا فيما وقع من الضمائر منصوبا مبصدر مضاف إىل ضمري قبله هو جيوز اال: الثاين

  :فاعل حنو
  ٤كان فراقيها أمر من الصرب.................................. ... 

  :أو مفعول أول حنو
  ٥ومنعكها بشيء يستطاع.................................. ... 

__________  
  ,٢٧ راجع التسهيل ص١
  ".ثاين" أ، ج ويف ب ٢
  . أ٣
  . قاله حيىي بن طالب احلنفي حني حن إىل وطنه٤

  :وصدره
  تعزيت عنها كارها فتركتها

  .وهو من الطويل
  .بالعني املهملة والزاي املعجمة من العزاء وهو الصرب والتأسي" تعزيت: "الشرح

" كارها"ضمري يرجع إىل احلجر جار وجمرور متعلق بالفعل وال" عنها"فعل وفاعل " تعزيت: "اإلعراب
الفاء عاطفة على تعزيت وترك فعل ماض والتاء فاعل واهلاء مفعول به " فتركتها"حال من فاعل تعزيت 

خربه وأمر أفعل التفضيل ولذلك " أمر"اسم كان ومضاف إليه " فراقيها"فعل ماض ناقص " كان"
  .استعمل مبن

ب فيه متصال لضرورة الوزن، وإال كان األحسن أن حيث جاء الضمري املنصو" فراقيها"يف : الشاهد
  ".وكان فراقي إياها"يكون منفصال حنو 

قائله رجل من متيم وكان قد طلب : قحيف العجلي، ويقال: أن قائله هو.  ذكر يف احلماسة البصرية٥
  :منه امللك فرسا يقال له سكاب، فضن ا على امللك لنفاستها وقال

  نفيس ال يعار وال يباع.. .أبيت اللعن إن سكاب علق 
  :وصدره

  فال تطمع أبيت اللعن فيها
  .وهو من الوافر



أي يف هذه " فال تطمع أبيت اللعن فيها"مال يبخل به " علق نفيس"اسم فرس، " سكاب: "الشرح
  =منعك عنها : أي" ومنعكها. "ال تطمع يف أخذها: يعين. الفرس وهي سكاب

)١/٣٧٣(  

  

  :كقول الشاعر،  وهو مفعول أولأو باسم فاعل مضاف إىل ضمري
  ١واقيكه اهللا ال ينفك مأمونا... ال ترج أو ختش غري اهللا إن أذى 

__________  
  .ادفع طمعك يف هذه الفرس ودفعنا إياك عنها نقدر ونستطيعه: املعىن= 

تتر فعل مضارع جمزوم بال وفاعله ضمري املخاطب مس" تطمع"ناهية : الفاء للتعليل ال" فال: "اإلعراب
جار وجمرور " فيها"فعل وفاعل ومفعول به، واجلملة اعتراضية ال حمل هلا من اإلعراب " أبيت اللعن"فيه 

مبتدأ والكاف مضاف إليه من إضافة املصدر إىل مفعوله : الواو واو احلال منع" ومنعكها"متعلق بتطمع 
 هذه الباء فذهب قوم منهم أبو اختلف العلماء يف" بشيء"األول والضمري العائد إىل الفرس مفعول ثان 

} جزاُء سيئَة بِمثْلها{: خرب املبتدأ وجعلوا من ذلك قول اهللا تعاىل" وشيء"احلسن األخفش إىل أا زائدة 
وذهب مجاعة إىل أن الباء أصلية واجلار وارور يف مبثلها متعلق مبحذوف ، فالباء زائدة يف اخلرب املوجب

ومنعكها : أي" يستطاع: "جيوز أن يكون متعلقا مبنع، وخرب املبتدأ مجلة قوله" شيءب"ويف ، خرب املبتدأ
  .يستطاع بشيء من األشياء وسبب من األسباب

حيث وصل ثاين ضمريين عاملهما اسم واحد وكان القياس أن يقول ومنعك " ومنعكها"يف : الشاهد
  .إياها

، ٥٤، ٥٢/ ١، وداود، والسندويب واألمشوين ابن الناظم، والشاطيب: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف خزانة األدب٨٨٣، والشاهد رقم ١٠٢/ ١وابن هشام يف املغين 

وحبثت ، استشهد به ابن مالك ومل يعزه إىل أحد، ومل أقف على اسم قائله: ٣٠٨ ص١ قال العيين ج١
  .وهو من البسيط، فلم أعثر على قائله

مصدر من أذى يأذي أذى وأذاة وأذية، " األذى"وهو األمل ، ءمن رجاء يرجو رجا" ال ترج: "الشرح
  .وهو احلفظ، الواقي اسم فاعل من وقى يقي وقاية" واقيكه"

أو "، ال ناهية وترج فعل مضارع جمزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف حرف العلة" ال ترج: "اإلعراب
ذكر مجاعة منهم ابن مالك أن أو جتيء : لتهل تأيت أو مبعىن وال؟ ق: فإن قلت، أو ههنا مبعىن وال" ختش

} ولَا علَى أَنفُِسكُم أَنْ تأْكُلُوا من بِيوتكُم أَو بِيوت َآبائكُم{: مبعىن وال واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل
تنازع فيها الفعالن فلك أن تعمل أيهما شئت، فإن أعملت " غري"، معناه وال بيوت آبائكم وهذا غريب



وإن أعملت األول ، وال ترج غري اهللا وال ختش غري اهللا: لثاين أضمرت املفعول يف األول والتقديرا
واقي " واقيكه"اسم إن " الذي"، حرف توكيد ونصب" إن"، مضاف إليه" اهللا"، أضمرت يف الثاين حنوه

ي، اسم فاعل أضيف إىل كاف اخلطاب والضمري الذي بعد الكاف منصوب ألنه مفعول ثان لواق
من " ال ينفك"مرفوع ألنه فاعل السم الفاعل " اهللا"والكاف مفعوله األول، ولكنه جمرور باإلضافة 

  .خربه" مأمونا"األفعال الناقصة وامسه ضمري مستتر فيه 
حيث جاء فيه الضمري متصال مع جواز االنفصال يف مثل هذا الكالم ولكن " واقيكه اهللا"يف : الشاهد

  .إن أذى واقيك اهللا إياه: وزن، واألصل فيه أن يقالههنا ال يتيسر ألجل ال
  .٢٥ذكره السندويب يف شرحه لأللفية، وابن الناظم ص: مواضعه

)١/٣٧٤(  

  

  .١واملختار يف هذه الثالثة االنفصال، ولكنه ترك يف هذه األبيات؛ ألن الوزن مل يتأت به
الذي : "يف باب اإلخبار فتقول" رمهاأعطيت زيدا د: "وجيوز الوجهان أيضا يف املفعول الثاين من حنو

  ".أعطيت زيدا إياه درهم والذي أعطيته زيدا درهم
  .واملختار فيه عند املازين واملصنف االتصال؛ ألنه األصل، وعند غريمها االنفصال مراعاة لترتيب األصل

  :مث قال
  وقدم األخص يف اتصال

لى الغائب؛ ألن املتكلم أخص من  املتكلم على املخاطب واملخاطب ع٢"يف االتصال"قدم : أي
  .املخاطب، واملخاطب أخص من الغائب

أن يكون األول أخص، فإنه مىت . أن شرط جواز االتصال يف ها سلنيه وخلتنيه وحنومها: وفهم من ذلك
  .تقدم غري األخص وجب االتصال؛ ألنه مع االتصال ميتنع تقدمي غري األخص

نفصال هو كون الضمري ثاين ضمريين أوهلما أخص وغري أن املبيح جلواز االتصال واال: واحلاصل
  .مرفوع، أو كونه خرب كان وأخواا

 فإن كان ٣"هلا"مث إذا كان املقدم من الضمريين غري األخص، فإما أن يكون خمالفا يف الرتبة أو مساويا 
  .٤ل شيطاناخمالفا مل جيز اتصال ما بعده إال فيما ندر كقول عثمان رضي اهللا عنه أرامهين الباط

ولكن االنفصال " أعطيتهوك: "وأجاز املربد وكثري من القدماء تقدمي غري األخص، مع االتصال حنو
  .عندهم أرجح، وإن كان مساويا فسيأيت

__________  
  ".له" ب، ويف أ، ج ١



  . ب٢
  ".فيها" ب ويف أ، ج ٣
  .ل والياء ثان، وشيطانا ثالثالباطل فاعل أرى واهلاء مفعول أو،  رواه ابن األثري يف غريب احلديث٤

/ ١اخلضري . هـ. ا. قال ابن األثري وفيه شذوذان؛ الوصل وترك الواو؛ ألن حقه أرامهوين كرأيتموها
٥٩.  

)١/٣٧٥(  

  

  :قوله
  وقدمن ما شئت يف انفصال

بتقدمي " الدرهم أعطيتك إياه: "يعين أنه جيوز يف االنفصال تقدمي األخص وتقدمي غري األخص، فتقول
أن اهللا ملككم إياهم ولو شاء مللكهم : "بتقدمي غري األخص، ويف احلديث" وأعطيته إياك"خص، األ

  .١" إياكم
  :وقوله

  ويف احتاد الرتبة الزم فصال
: فتقول. إذا احتدت رتبة الضمريين، بأن يكونا ملتكلم أو ملخاطب أو لغائب لزم انفصال الثاين: أي

  ".ظننتين إياي وعلمتك إياك وحسبته إياه"
  :مث نبه على أما قد يتصالن غائبني بقوله

  وقد يبيح الغيب فيه وصال
  .٢"هم أحسن الناس وجوها وأنضرمهوها: "مثال ذلك ما رواه الكسائي يف قول بعض العرب

  :وقال الشاعر
  ٣أناهلماه قفو أكرم والد... لوجهك يف اإلحسان بسط وجة 

__________  
وقد اجتمع األمران يف قوله صلى "قدمي األخص وتقدمي غري األخص  ويف هذا احلديث جواز األمرين ت١

ملككم إياهم جائز، لتقدم األخص، وهو : فانفصال الضمري يف قوله..." إن اهللا ملككم: "اهللا عليه وسلم
ضمري املخاطب على غري األخص وهو ضمري الغائب وانفصال الضمري يف ملكهم إياكم، واجب لتقدمي 

  ,١٧املكودي ص. هـ. ا". غري األخص
فإما أن جيري على القول، بأن ،  أنضرمهوها الضمري الثاين للوجوه وهو متييز فيلزم وقوع الضمري متييزا٢

. ا. الضمري العائد على النكرة نكرة أو على املذهب الكويف أنه ال يشترط يف التمييز أن يكون نكرة



  ,١٠٤/ ١صبان . هـ
  .وهو من الطويل.  وحبثت فلم أعثر على قائله-م قائلهمل أقف على اس- ٢٤٢ ص١ قال العيين ج٣

من أنال " أناهلماه"حسن وسرور، " جة"بشاشة، ": بسط"أي يف وقت اإلحسان، " اإلحسان: "الشرح
  .أي تبعه وسار على أثره، مصدر قفاه، يقفوه" قفو"إذا بلغ ووصل . ينيل إنالة وثالثيه نال

حسان إىل الناس وقد حصل لك ذلك من اتباع آثار آبائك وجهك منبسط ومبتهج يف وقت اإل: املعىن
  .الكرام وأسالفك الكرماء

جار وجمرور متعلق ببسط " يف اإلحسان"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم : لوجهك: اإلعراب
  =فعل : أنال" أناهلماه"معطوف عليه " وجة"مبتدأ مؤخر " بسط"

)١/٣٧٦(  

  

  :تنبيهان
 غري هذا النظم يف جواز اتصال الغائبني، أن خيتلف لفظهما كمثالني، ومل يذكر شرط الناظم يف: األول

بلفظ التنكري على معىن نوع من الوصل، تعريض، " وصال: "ذلك هنا، واعتذر عنه الشارح، بأن قوله
  .١وهو االختالف يف اللفظ. بل بقيد. بأنه ال يستباح االتصال مع االحتاد يف الغيبة مطلقا

  . وهو ضعيف٢از بعضهم االتصال مع احتاد الضمريين يف املتكلم واخلطاب أو الغيبة مطلقاأج: الثاين
  :مث استطرد إىل أن ذكر نون الوقاية للزومها بعض املضمرات فقال

  نون وقاية وليسي قد نظم... وقبل يا النفس مع الفعل التزم 
  .ل من الكسرأن هذه النون مسيت نون الوقاية؛ ألا تقي الفع: مذهب اجلمهور

يف األمر، فلوال النون اللتبست ياء املتكلم بياء " أكرمين: "بل ألا تقي اللبس يف حنو: وقال املصنف
  . األمر أحق ا من غريه٣"ففعل: "املخاطبة، وأمر املذكر بأمر املؤنث

__________  
ائد إىل الوجه مفعول ماض وضمري االثنني العائد إىل البسط والبهجة مفعول أول وضمري الواحد الع= 

ورجح الزرقاين أن يكون . مضاف إليه" والد"مضاف إليه وهو مضاف و" أكرم"فاعل أنال " قفو"ثان 
ضمري التثنية مفعوال ثانيا تقدم على املفعول األول الذي هو ضمري الوجه، وذلك مبين على أن األصل يف 

أن يكون هو الذي ، صلما املبتدأ واخلرباملفعول األول يف باب أعطى من كل فعل ينصب مفعولني ليس أ
يصلح أن يكون فاعال وأنت تقول نال وجهك البسط والبهجة فيكون الوجه هو الفاعل فيلزم أن يكون 

  .وليس ما ذهب إليه بالزم فقد يكون املعىن املبالغة، الوجه هو املفعول األول
  .ثر أناهلما إياه باالنفصالفإنه أتى بالضمري الثاين متصال، واألك" أناهلماه"يف : الشاهد



، واملكودي ٥٤/ ١ واألمشوين ٧٥/ ١، وابن هشام ٢٦ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه
  ,٦٣/ ١، وأيضا يف مهع اهلوامع ١٦، والسيوطي ص١٧ص
  ,٢٦ الشارح ص١
  ,١٠٤/ ١صبان . هـ. ا. أي سواء اختلف ضمريا الغيبة فيما يأيت أو اتفقا" مطلقا: " وقوله٢
  ".فعل" ج ويف أ، ب ٣

)١/٣٧٧(  

  

  .١مث محل املاضي واملضارع على األمر
إال " أكرِمين، يكرمين، أكرمين: "أن نون الوقاية تلزم قبل ياء املتكلم مع مجيع األفعال حنو: ومعىن البيت
  :، فإنه قد ندر حذف نون الوقاية معه يف النظم لضرورة الشعر كقوله٢"وهو ليس"فعال واحدا 

  ٣إذ ذهب القوم الكرام ليسي................................... ... ...
 وأجاز ٥ حكاه سيبويه٤"عليه رجال ليسين: "وهو الفصيح كقول بعض العرب" ليسين: "والوجه

  .يف االختيار" ليس"بعضهم 
__________  

  ,٥٥/ ١ راجع األمشوين ١
  . أ، ج٢
  . البيت لرؤبة بن العجاج٣

  . كعديد الطيس، وهو من الرجز املسدسعهدي بقومي: وصدره
بفتح الطاء املهملة " الطيس"بفتح وكسر الدال العدد " العديد"من العد واإلحصاء " عددت: "الشرح

  .مجع كرمي" الكرام"وسكون الياء الرمل الكثري 
  .عددت قومي وكانوا بعدد الرمل يف الكثرة ما فيهم كرمي غريي: املعىن

جار وجمرور متعلق بعهد، " بقومي "-عهدي حاصل: أي-ف خربه جوازا مبتدأ حذ: عهدي: اإلعراب
جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من قوم أو صفة ملوصوف حمذوف " كعديد"وياء املتكلم مضاف إليه 

فاعله " القوم"فعل ماض " ذهب"ظرف متعلق بعهدي " إذ"مضاف إليه " الطيس"عدا كعديد : أي
ليس هو أي : والتقدير.  ناقص وامسه ضمري مستتر وياء املتكلم خربهفعل ماض" ليس"صفة له " الكرام"

  .الذاهب إياي
حيث حذف نون الوقاية من ليس مع اتصاهلا بياء املتكلم مع وجوا يف الفعل قبل " ليسي"يف : الشاهد

وأصل الكالم ليس الذاهب . ياء املتكلم، وذلك ضرورة وفيه شذوذ وهي جميء خرب ليس ضمريا متصال



  .ايإي
، ٥٥/ ١، واألمشوين ٩٥/ ١، وابن عقيل ٢٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 ٣٩٢، والشاهد ١٠٨/ ٣، وابن يعيش يف شرح املفصل ٦٤/ ١، ويف مهع اهلوامع ١٦والسيوطي ص
  .يف خزانة األدب

ق نون الوقاية أي ليلزم رجال غريي، والشاهد حلو،  قاله بعض العرب، وقد بلغه أن إنسانا يهدده٤
  .لليس

وحدثين من مسعه أن بعضهم قال عليه رجال ليسين وهذا قليل شبهوه : ١٢٦ ص١ قال سيبويه ج٥
  . وبلغين عن العرب املوثوق م أم يقولون ليسين٣٨١بالفعل ويف ص

)١/٣٧٨(  

  

  :جه اجتمع فيه نون الرفع ونون الوقاية ثالثة أو٢ مما١تأمرونين" حنو"قد جاء يف : فإن قلت
  .الفك، واإلدغام، واحلذف

  .احملذوف عند املصنف نون الرفع ال نون الوقاية، فال يرد على إطالقه وهو مذهب سيبويه: قلت
  :قد ندر حذف نون الوقاية أيضا يف قول الشاعر: فإن قلت

  ٣يسوء الفاليات إذا فليين... تراه كالثغام يعل مسكا 
  .ون الوقايةفحذف النون الثانية وهو ن: واألصل فلينين

__________  
  ".تأمروين" أ، ج ويف النسخة ب ١
  . ويف األصل مم٢
 قاله عمرو بن معديكرب والتقى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان إسالمه سنة تسع وشهد ٣

  .الريموك وقتل يوم القادسية
من العلل " يعل "يشبه الشيب بثمرها،، مجع ثغامة وهي شجرة بيضاء الثمر والزهر" كالثغام: "الشرح

 -بالفاء-حيزن والفاليات ": يسوء الفاليات"يطيب شيئا بعد شيء، وأصل العلل الشرب بعد الشرب، 
  .مجع املؤنث الغائب من املاضي من اللفظ املذكور" فليين"مجع فالية من فلى الشعر أخذ القمل منه، و

  .يض يشب به الشيبوصف شعره وأن الشيب قد مشله، والثغام نبت له نور أب: املعىن
ترى فعل مضارع وفاعل ضمري واهلاء مفعول أول والضمري يرجع إىل شعر رأسه " تراه: "اإلعراب

مفعول ثان لترى ألنه مبعىن تظنه أو تعلمه، واألصوب أن يكون كالثغام حاال، ألن تراه من " كالثغام"
ع مبين للمجهول والضمري الذي فعل مضار" يعل"رؤية البصر واملعىن تبصره حال كونه مشبها بالثغام 



مفعول ثان ليعل ألنه من اإلعالل ال من العل " مسكا"فيه يرجع إىل الشعر وهو نائب عن الفاعل 
: فعل مضارع وفاعله ضمري وجيوز أن تكون اجلملة خرب مبتدأ حمذوف أي" يسوء"واجلملة حملها النصب 

ظرف فيه معىن الشرط " إذا"مسد اجلواب والظاهر أن اجلملة سدت ، مفعول به" الفاليات"هو يسوء 
 إحدامها نون مجع املؤنث واألخرى نون الوقاية للمتكلم فحذفت إحدى -بنونني-" فلينين"أصله " فليين"

  .النونني وهي نون الوقاية والباقية هي نون اجلمع
  .حيث حذفت منه نون الوقاية" فليين"يف : الشاهد

  .يريد فلينين: ت بعد أن ذكر البي١٥٤ ص٢وقال سيبويه ج
، وسيبويه ٩١/ ٣، وابن يعيش ٦٥/ ١ذكره من شراح األلفية الشاطيب والسيوطي يف اهلمع : مواضعه

  . يف اخلزانة٤٤٥ ورقم ١٥٤ ص٢ج

)١/٣٧٩(  

  

  .ال خالف أن احملذوفة نون الوقاية، ألن األوىل ضمري: ١قال يف البسيط
الوقاية وهو مذهب املصنف، فلذلك مل ينبه هنا مذهب سيبويه، أن احملذوفة نون اإلناث ال نون : قلت

  . بصحيح٢"يف ذلك"على ندوره، وليس نقل االتفاق 
  :تنبيه

  .يف التعجب ألم يقولون بامسية أفعل املذكور" ما أفعل زيدا"أجاز الكوفيون حذف نون الوقاية يف 
  .٣صحيحأن نون الوقاية تلزم معه، ألم يقولون بفعليته وهو ال: "ومذهب البصريني

  .واعلم أن نون الوقاية تلحق قبل ياء املتكلم مع بعض احلروف وبعض األمساء
 إال ٤وليتين فشا، أي كثر حلاق النون مع ليت، ومل يأت يف القرآن: وقد شرع يف بيان ذلك فقال

  :ندر إسقاط النون مع ليت كقول الشاعر: وليىت ندرا أي: كذلك
  ٥أتلف جل مايلأصادفه و... كمنية جابر إذ قال لييت 

__________  
ومل أقف له على :  هو كتاب لضياء الدين بن العلج أكثر أبو حيان وأتباعه من النقل عنه قال السيوطي١

  .ترمجة
  . أ، ب٢
  ".ما أفقرين إىل عفو اهللا" بدليل قوهلم ٣
  .} يا لَيتنِي كُنت معهم{:  قال اهللا تعاىل٤
  . وهو من الوافر-زيد اخلري-و الذي مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم وه، لزيد اخليل الطائي:  البيت٥



" أصادفه"رجل من غطفان متىن لقاء زيد يف بيت قبله " جابر"بضم امليم املتمين، و" كمنية: "الشرح
  .أجده
  .ليتين أجد زيد اخلري يف احلرب وال أجد أكثر مايل: كتمين جابر قال: املعىن

. رور متعلق مبحذوف صفة ملوصوف حمذوف أي متىن متنيا مماثال ملنية جابرجار وجم" كمنية: "اإلعراب
ليت حرف متن " لييت"فعل ماض فاعله ضمري مستتر " قال"ظرف متعلق مبنية " إذ"وجابر مضاف إليه 

فعل مضارع فاعله ضمري مستتر واهلاء مفعول به واجلملة يف حمل " أصادفه"ونصب وياء املتكلم امسه 
  =الواو للمعية، " وأفقد"رفع خرب ليت 

)١/٣٨٠(  
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  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: الكتاب 
املرادي املصري أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي : املؤلف 
  )هـ٧٤٩: املتوىف (املالكي 

  عبد الرمحن علي سليمان ، أستاذ اللغويات يف جامعة األزهر: شرح وحتقيق 
  دار الفكر العريب: الناشر 
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨األوىل : الطبعة 

  ٣: عدد األجزاء 
 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل باحلواشي[

  .وهو ضرورة
  .وز ليتين ولييت، وظاهر هذا جوازه يف االختيارجي: وقال الفراء

  .ومع لعل اعكس: وقوله
  .١أن احلذف معها هو الكثري، ومل يأت يف القرآن إال كذلك: يعين

  : كقول الشاعر٢وإثبات النون معها نادر
  ٣أخط ا قربا ألبيض ماجد... فقلت أعرياين القدوم لعلين 

__________  
ضمرة بعد واو املعية وفاعله ضمري مستتر فيه ومنع قوم أن تكون الواو مضارع منصوب بأن امل: أفقد= 

مفعول به ومضاف إليه فإن أبيت " جل مايل"للمعية وأوجبوا رفع الفعل وهو غري الزم فال يلتفت إليه 
 والواو حينئذ -وأنا أفقد: تقديره-إال أن جتعل الفعل مرفوعا فاجلملة يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف 

  . ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حالحالية
  .حيث جاءت مضافة إىل ياء املتكلم بدون نون الوقاية، وذلك ألجل الضرورة" لييت"يف : الشاهد
/ ١، والشاطيب، واألمشوين ٦٠/ ١، وابن عقيل ٢٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وابن يعيش يف شرح ٦٤/ ١هلوامع ، وأيضا يف مهع ا١٦، والسيوطي ص١٨، واملكودي ص٥٦
  ,٣٨٦ ص١ من خزانة األدب، وكتاب سيبويه ج٤٤٦، والشاهد ٩٠/ ٣املفصل 

  .} لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب{:  قال اهللا تعاىل١
لعل أيب : عن أخواا ألا تستعمل جارة حنو" لعل"وإمنا ضعفت " "لعل" وإمنا كان اإلثبات نادرا مع ٢



  .ريباملغوار منك ق
  ,٥٦ ص١أمشوين ج. هـ. ا.  فيجتمع ثالث نونات-بالنون-ويف بعض لغاا لعن 

  .وهو من الطويل،  وحبثت فلم أعثر على قائله-مل أقف على اسم قائله- ٣٥٠ ص١ قال العيين ج٣
بفتح القاف وضم الدال املخففة اآللة ينجر ا " القدوم"من العارية، ، ويروى أعريوين" أعرياين: "الشرح

أي غالفا واملراد به " وقربا"أحنت ا وأصل اخلط من خط بأصبعه يف الرمل، : أي" أخط ا"اخلشب، 
  .لسيف صقيل، وميكن املراد طلب القدوم ليحفر ا قربا" األبيض ماجد"اجلفن 

فعل أمر مبين على حذف النون وألف االثنني فاعله والنون " أعرياين"فعل وفاعل : فقلت: اإلعراب
حرف تعليل ونصب والنون للوقاية والياء ضمري " لعلين"مفعول ثان " القدوم"ة والياء مفعول أول للوقاي

  =فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه " أخط"املتكلم اسم لعل 

)١/٣٨١(  

  

  .ونص بعضهم على أنه ضرورة
  :تنبيه

لى ذلك يف الكافية حيث نبه ع. إثبات النون مع لعل أكثر من حذف النون مع ليت وإن اشتركا يف القلة
  .هـ. ا. ومن لعلين لييت أقل: قال

  :وقوله
  وكن خمريا يف الباقيات

جيوز فيها إثبات نون الوقاية وحذفها " إن وأن ولكن وكأن"وهي أربعة " ليت ولعل: "من أخوات: يعين
  .كراهة الجتماع األمثال

  ا مستوية يف العمل؟الستة مع أ"مل اختلف حكم نون الوقاية مع هذه األحرف : فإن قلت
 لشبهها باألفعال املتعدية يف عمل الرفع والنصب ١"إمنا أحلقت هذه النون مع هذه األحرف: قلت

وأوجه أخر مذكورة يف موضعها فاستمرت ليت على مقتضى هذا الشبه إال يف الشعر، وضعفت لعل من 
  . أا تعلق يف الغالب ما قبلها مبا بعدها٢"جهة"

مساواا لليت، لوجود الشبه املذكور، " إن وأن ولكن وكأن"ر على لغة، وكان حق ومن أجل أا جت
  .لكن استثقل حلاق النون معها لتوايل األمثال، كما تقدم

__________  
" ألبيض"واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب لعل ، مفعول به ألخط" قربا"متعلق بأخط " ا= "

ألنه ال ينصرف للوصفية ووزن الفعل ومتعلق اجلار وارور ، ن الكسرةجر وجمرور بالفتحة نيابة ع



  .صفة ألبيض جمرور بالكسرة" ماجد"حمذوف يقع صفة لقرب 
  .حيث جاء بنون الوقاية وحذفها أشهر وأعرف" لعلين"يف قوله : الشاهد
، ١٨واملكودي ص، ٢٧، ابن الناظم ص٦١/ ١من شراح األلفية ذكره، ابن عقيل : مواضعه

  ,٦٤/ ١وأيضا يف مهع اهلوامع ، ١٦والسيوطي ص
  . ج١
  ".حيث"ويف ج " أجل" أ، ويف ب ٢

)١/٣٨٢(  

  

  :تنبيه
 نون الوقاية هو مذهب األكثرين من ١"إين وأين ولكين وكأين"ما ذهب إليه الناظم من أن احملذوفة من 

ضهم إىل أن احملذوف هو البصريني والكوفيني، وذهب بعضهم إىل أن الساقط هو النون الثانية وذهب بع
  .النون األوىل

  .٢األول، ألا طرف، وبدليل لعلي وهو مذهب سيبويه: والصحيح
فقد حكى بعض النحويني فيه املذاهب الثالثة إال أن الصحيح هنا حذف الثانية؛ ألن " إنا: "وأما حنو

  :إذا خففت وقوله" إن"الثالثة هنا هي الضمري، ولثبوت حذفها يف 
  مين وعين بعض من قد سلفا... واضطرارا خففا ......... ...........

  :أشار به إىل قول الشاعر
  ٣لست من قيس وال قيس مين... أيها السائل عنهم وعين 

__________  
  . أ، ب١
  ".حذفوا اليت تلي الياء" قال سيبويه ٣٨٦ ص١ ج٢
ويف : حويني، وقال ابن هشامإنه من وضع الن: وقال ابن الناظم، قائله جمهول ال يعرف:  قال العيين٣

  .وهو من املديد، وبالبحث مل أعثر على قائله، النفس من هذا البيت شيء
هو ابن عيالن بن مضر بن نزار وهو هنا غري " قيس"عن القوم املعروفني عندهم " عنهم: "الشرح

  .منصرف للعلمية والتأنيث املعنوي؛ ألنه مبعىن القبيلة
  . القوم عين، لتعلم أين ال أنسب إىل هذه القبيلة، وليست هلا صلة يبيا من يسأل عن هؤالء: املعىن

، حرف تنبيه: وها. منادى حبرف نداء حمذوف مبين على الضم يف حمل نصب: أي" أيها: "اإلعراب
، معطوف على اجلار وارور السابق" وعين"، جار وجمرور متعلق بسائل" عنهم"، نعت ألي" السائل"



، جار و جمرور متعلق مبحذوف خرب ليس" من قيس"،  ناقص وتاء املتكلم امسهفعل ماض: ليس" لست"
جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب ومجلة املبتدأ واخلرب " مين"، مبتدأ" قيس"، الواو عاطفة ال نافية" وال"

 ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ألنه -يف املوضعني-معطوفة على مجلة ليس وامسها وخربها، وقيس 
  .سم قبيلةا

  . حيث مل تأت نون الوقاية لضرورة الشعر-بتخفيف النون-" عين ومين"يف : الشاهد
، الشاطيب، ٦٢/ ١، ابن عقيل ٩٠/ ١، ابن هشام ٢٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وأيضا يف مهع اهلوامع ١٧، والسيوطي ص١٨، املكودي ص٥٦/ ١وداود، األصطنهاوي، األمشوين 
  .١٢٥/ ٣ وابن يعيش يف شرح املفصل ٦٤ /١

)١/٣٨٣(  

  

  .وهذا يف غاية الندور
  .أن األكثر يف لدين إحلاق النون وحذفها قليل: ويف لدني لدنِي قل، يعين: وقوله

  .٢"قَد بلَغت من لَدنِي عذْرا: "١وباحلذف قرأ نافع
 وليس كذلك بل هو ٤ن الضروريات أن عدم حلاقها للدن م٣وزعم سيبويه: قال يف شرح التسهيل

 وال ٥"الدال"بتخفيف النون وضم " من لدين عذرا"جائز يف الكالم الفصيح، ومن ذلك قراءة من قرأ 
وأخواا إمنا جيء " لدن" متحرك اآلخر، والنون يف ٦"لد"نون الوقاية؛ ألن " لدين"جيوز أن تكون نون 

  .ا ملا آخره متحرك من زوال السكون فالحظ فيه٧"أواخرها"ا لصون 
  .٩نص على ذلك سيبويه" لدى "٨"يف"مضافة إىل الياء " لد"وإمنا يقال يف 

يف "ويف قدين وقطين مثل لدن . من الضرورات" للدن"بأن سيبويه مل ينص على أن عدم حلاقها : واعترض
س بعكس ولي. احلذف أيضا قد يفي:  النون فيهما هو األكثر، ولذلك قلل احلذف بقوله١٠"أن إثبات

  .١١خالفا للشارح" لدن"
__________  

 هو أبو احلسن نافع بن عبد الرمحن املدين، أحد أصحاب القراءات السبع، وأصله من أصبهان، وكان ١
وقرأ على سبعني من التابعني وأمجع الناس . إمام الناس يف القراءة باملدينة، وانتهت إليه رئاسة اإلقراء ا

  .هـ تسع وستني ومائة١٦٩وتويف سنة . عليه بعدهم
  ,٧٦:  سورة الكهف٢
  ,٣٨٧ ص١ راجع الكتاب ج٣
  ,٣٨٦/ ١ راجع الكتاب ٤



  ".الذال" أ، ب ويف ج ٥
  ".لدن" أ، ب ويف ج ٦
  ".أواخره" ب، ج ويف أ ٧
  . ب٨
فقال من قبل إن األلف يف لدا والياء يف على اللذين قبلهما حرف : "٣٨٧ ص١ قال سيبويه ج٩

  .هـ. ا...". مهم واحدة منهما لياء اإلضافة ويكون التحريك الزما لياء اإلضافةمفتوح ال حترك يف كال
  ".فإثبات" ب ويف أ، ج ١٠
وأما قد وقط فبالعكس من لدن؛ ألن قدي وقطي يف كالمهم أكثر من قدين : "٢٨ قال الشارح ص١١

  .هـ. ا". وقطين

)١/٣٨٤(  

  

  :وقد مجع الراجز بني األمرين يف قوله
   ... ........................................١اخلبيبني قديقدين من نصر 

 ٣"قطين" يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودوا ويروى قطين ٢" قط قط بعزتك: "ويف احلديث
  .بنون الوقاية، وقط قط بالتنوين وبالنون أشهر

__________  
د بن مالك األرقط لعبد امللك بن مروان، قائله محي: قائله أبو حبدلة، وقال اجلوهري:  قال ابن يعيش١

  .يصف تقاعده عن نصرة ابن الزبري وأصحابه وميدح عبد امللك ويعرض بابن الزبري
  .وهو من الرجز، ليس اإلمام بالشحيح امللحد: وعجزه
تثنية خبيب بضم اخلاء وفتح الباء ومها عبد امللك بن الزبري " اخلبيبني"كافيين وحسيب " قدين: "الشرح

يريد به عبد امللك بن مروان، " اإلمام"يريد أبا خبيب وشيعته، ، خوه مصعب، ويروى بصيغة اجلمعوأ
  .اجلائر الظامل" امللحد"البخيل، " الشحيح"

الشح : حسيب نصر هذين الرجلني، فإن أمامي مرته عما تصف به ذلك املقيم يف احلرم من رذيليت: املعىن
  .واإلحلاد
متعلق مبحذوف " من نصر" حسب مبتدأ والنون للوقاية والياء مضاف إليه اسم مبعىن: قدين: اإلعراب

توكيد لألوىل وجيوز " قدي"مضاف إليه من إضافة املصدر ملفعوله " اخلبيبني"خرب املبتدأ ونصر مضاف و
فجعله ابن ، فإذا جعلته كذلك فقد اختلف العلماء يف الفعل الذي هذا امسه، اسم فعل" قد"أن يكون 

  ".ليكفين"ورجح قوم أنه أمر وقدروه ، أي كفاين: وجعله غريه ماضيا، أي يكفيين: رعاهشام مضا



حيث أثبت النون يف األوىل وحذفها يف الثانية تشبيها بقطين يف األوىل، " قدين وقدي"يف : الشاهد
  .وحبسيب يف الثانية

، ٥٧/ ١وين ، واألمش٦٣/ ١، وابن عقيل ٢٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
 وأيضا يف مهع ١٧، والسيوطي ص١٤٧/ ١ وأيضا يف املغين -٩٠/ ١، وابن هشام ١٨واملكودي ص

 يف خزانة األدب والكتاب ٤٤٩، والشاهد ١٢٤/ ٣٦، وابن يعيش يف شرح املفصل ٦٤/ ١اهلوامع 
  ,٣٨٧ ص١ج
ال : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا:  يف صحيح البخاري، مرفوعا عن أنس رضي اهللا عنه قال٢

تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قط قط بعزتك، ويزوي بعضها إىل 
  .ورواه مسلم أيضا. ويسمى حديث النار" . بعض

  . ج٣

)١/٣٨٥(  

  

  :تنبيهات
 ال جيوز إال يف الضرورة، والصحيح جوازه يف" قد وقط"ذهب بعضهم إىل أن حذف النون من : األول

  .١االختيار
تكون حرفا وامسا، فاحلرفية ليست هي املذكورة هنا؛ ألا من خواص األفعال، فال " قد"اعلم أن : الثاين

  .تتصل ا ياء املتكلم
فتكون الياء املتصلة ا جمرورة باإلضافة، وتلحقها " حسب"أن تكون مبعىن : أحدمها: واالمسية هلا معنيان

  .٢"ي املذكورة هناوه"نون الوقاية وجيوز حذفها 
  . فتكون الياء املتصلة ا منصوبة، وتلزمها نون الوقاية٣"أكتفي"والثاين أن تكون اسم فعل مبعىن 

  .ومل يتعرض املصنف لذكر هذا القسم هنا، وقد ذكره يف التسهيل يف باب أمساء األفعال
  .ظمتكون امسا مبعىن حسب وهي املذكورة يف الن: فلها ثالثة أقسام" قط"وأما 

  ".قد"وتكون اسم فعل فتلزمها نون الوقاية كما تقدم يف 
  .الظرفية فال تتصل ا ياء املتكلم" قط"وتكون ظرفا مبعىن 

كما يفعل . بغري نون" قدي وقطي: "مبعىن حسب قال" قط وقد"مذهب الكوفيني أن من أجل : الثالث
ون كما يفعل يف غريها من أمساء بالن" قدين وقطين: " فعل قال٤"امسي"من قال حسيب، ومن جعلهما 

  .األفعال وتكون الياء يف الوجه األول جمرورة، ويف الوجه الثاين منصوبة
__________  



إن احلذف غري شاذ ولكنه : وقد اضطربت عبارة النحويني يف ذلك فقال قوم" قال الشيخ حميي الدين ١
: وقال األعلم. كما سيأيت" لشعر، إخلوقد يقولون يف ا: "وقال سيبويه. قليل وتبعهم املصنف والشارح

يف قد وقط هو املستعمل؛ ألا يف البناء ومضارعة احلروف مبرتلة من وعن فتلزمها النون " النون"وإثباا 
  . ابن عقيل٦٣ ص١ج. هـ. ا". املكسورة قبل الياء لئال يغري آخرها عن السكون

  . أ، ج٢
  ".يكفيين" أ، ج ويف ب ٣
  ".امسا" أ، ب ويف ج ٤

)١/٣٨٦(  

  

مبعىن حسب والباء جمرورة باإلضافة عند من أحلق النون ومن " قد وقط"أن :  واخلليل١ومذهب سيبويه
  .مل يلحق

حكاه سيبويه وحكى " عليكين: "تلزم نون الوقاية أيضا مع ياء املتكلم إن نصب باسم فعل حنو: الرابع
  .٢عليكي بالياء"أيضا 

 مكانك، ومل يذكر الناظم هذا يف ٥"يف" يريد انتظرين ٤"نكينمكا "٣ومسع الفراء من بعض بين سليم
  .النظم وذكره يف التسهيل

  .واحلذف معها أكثر" جبل"قد تلحق نون الوقاية مع : اخلامس
  :كقول طرفة

  ٦أال جبلي من الشراب أال جبل........................................ ... 
__________  

فأما الكالم فال بد فيه من النون وقد . يقولون يف الشعر قطي وقديوقد  "٢٨٧ ص١ قال سيبويه ج١
  :قدي شبهه حبسيب ألن املعىن واحد قال الشاعر: اضطر الشاعر فقال

  قدين من نصر اخلبيبني قدي
  .هـ. ا".
وحدثين يونس أنه مسع من العرب من يقول عليكين من غري تلقني، ومنهم  "٣٨٣ ص١ قال سيبويه ج٢

  .هـ. ا...". وال نامن مل يستعمل 
قبيلة من قيس عيالن رأسها سليم من منصور بن عكرمة، وسليم أيضا قبيلة من جذام من :  بين سليم٣

  .اليمن
  ".مكاين" أ، ب ويف ج ٤



  . أ، ج٥
 قائله طرفة بن العبد، شاعر مشهور جاهلي، وقتل وهو ابن عشرين سنة، ولذلك قيل له ابن ٦

  .العشرين
  :وصدره

  ت أسود حالكاأال إنين أسقي
  .وهو من قصيدة المية من الطويل

" جبلي"الشديد السواد : أراد به كأس املنية، وقيل أراد شرابا فاسدا، واحلالك" أسود حالكا: "الشرح
اسم فعل مبعىن يكفي واسم : واسم وهو على وجهني. وجبل على وجهني حرف مبعىن نعم: حسيب. أي

للتوبيخ واإلنكار، وأال جبل توكيد يف املعىن : وأال،  حرفمرادف حلسب وهو ههنا مبعىن نعم، ألا
  .األول

جار وجمرور " من الشراب"مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة " جبلي"ههنا للتوبيخ واإلنكار " أال: "اإلعراب
تأكيد يف املعىن لألول، ومعىن جبل هنا نعم " أال جبل"متعلق مبحذوف خربه ألن معناه حسيب من الشراب 

  .ألنه حرف
  .حيث قال ذلك بترك النون فيه ألن ترك النون فيه أكثر وبالنون جبلين قليل" أال جبلي"يف : الشاهد
  .١٠٣/ ١ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

)١/٣٨٧(  

  

  .هـ. ا. ٢وقد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التفضيل: ١"هذا الثالث، قال يف التسهيل"ولذلك مل يذكر 
  :مثال األول قوله

  ٣أمسلمين إىل قومي شراحي... ما أدري وظين كل ظن و
  :يف قوله" أل" وحنوه هو التنوين ثبت شذوذا، ورد بثبوا مع ٤"أمسلمين"إن النون يف : وقيل

  ٥فإن له أضعاف ما كان أمال... وليس املوافيين لريفد خائبا 
__________  

  . أ، ب١
  ,٢٥ التسهيل ص٢
زيد بن حمرم احلارثي قال أبو حممد ذكر الفراء هذا البيت على قائله هو ي، ٣٨٥ ص١ قال العيين ج٣

  .هذا النمط ليجعله بابا من النحو والصرف
  :والصواب



  أيسلمين بنو البدء اللقاح... فما أدري وظين كل ظن 
الواو تصلح أن تكون مبعىن مع " وظين. "أصله شراحيل، اسم لرجل حلقه الترخيم" شراحي: "الشرح

فما أدري وكل الظن ، فكل ظن تأكيد لألول، وروي يف اهلمع، ري مع ظين كل ظنوالتقدير وما أد
  .مين

الواو تصلح أن تكون مبعىن " وظين"، ما نافية أدري فعل مضارع والفاعل ضمري" وما أدري: "اإلعراب
وظين كل ظن مجلة معترضة، : مع والتقدير وما أدري مع ظين كل ظن فكل ظن تأكيد لألول ويقال

اهلمزة لالستفهام مسلمين يف حمل النصب " أمسلمي"، ظين مبتدأ وكل خربه وظن مضاف إليهفيكون و
فاعل لقوله أمسلمين " شراحي"جار وجمرور متعلق بشراحي " إىل قومي"، على املفعولية لقوله وما أدري

  .وأصله شراحيل اسم رجل حلقه الترخيم
  .فإن النون فيه نون الوقاية" أمسلمين"يف : الشاهد

/ ١، والسيوطي يف مهع اهلواع ٢٥/ ١ذكره الشاطيب يف شرحه لأللفية، وابن هشام يف املغين : واضعهم
٦٥,  

  ".هذا"ويف ب " مسلمني" أ، ويف ج ٤
  .وبالبحث مل أعثر على قائله وهو من الطويل، مل أقف على قائله، ٣٨٧ العيين ج ص٥

بالبناء للمجهول، " لريفد"، إذا جاءك وأتاك هو اسم فاعل من وافاك يوافيك موافاة" املوافيين: "الشرح
من " خائبا" مصدر رفدته، إذا أعطيته وهو بكسر الراء العطية والصلة، -بفتح الراء-مأخوذ من الرفد 

  . = من التأميل وهو الرجاء-بتشديد امليم-" أمال"اخليبة، 

)١/٣٨٨(  

  

أن حلاقها مع :  واعلم١" خوفين عليكمغري الدجال أ: "قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومثال الثاين
  .واهللا أعلم، هذين يف غاية من القلة فال يقاس عليه

__________  
  .أراد من يقصدين يف خري ال خييب-وليس الذي يأتيين ويقصدين ألجل العطاء خائبا : املعىن= 

" لريفد"،  املوايفاسم ليس والنون للوقاية والياء مفعول" املوافيين"، فعل ماض ناقص" ليس: "اإلعراب
ونائب الفاعل ، يرفد فعل مضارع مبين للمجهول منصوب بأن املضمرة بعد الم كي، الالم للتعليل

متعلق مبحذوف خرب أن " له"، توكيدية ناصبة" فإن"خرب ليس " خائبا"ضمري مستتر يعود إىل املوايف 
فعل ماض ناقص " كان"، عافاسم موصول يف حمل جر باإلضافة إىل أض" ما"اسم إن " أضعاف"، مقدما

فعل ماض واأللف لإلطالق وفاعله ضمري مستتر فيه " أمال"وامسه ضمري مستتر يعود إىل ضمري املوايف 



ومجلة الفعل والفاعل يف حمل نصب خرب كان ومجلة كان وامسها وخربها ال حمل هلا صلة املوصول والعائد 
  .ما كان أمله: قديرهت. أمل: ضمري حمذوف منصوب على أنه مفعول به لقوله

فإن النون فيه نون الوقاية وليست نون التنوين كما ذهب إليه بعضهم، إذ التنوين " املوافيين"يف : الشاهد
  .ال جيتمع مع األلف والالم

  ,٦٥/ ١والسيوطي يف مهع اهلوامع ، ٥٧/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
مشتق من : الدجال.  ذر، ورواه مسلم عن جبري بن نفري حديث صحيح رواه أمحد يف مسنده عن أيب١

  .الدجل وهو الكذب، واخللط، وهو كذاب خالط وجيمع الدجال على دجالني ودجاجلة يف التكسري

)١/٣٨٩(  

  

  :العلم
  ............................علمه... اسم يعني املسمى مطلقا 

فإن .  من املعارفالعلمخمرج ملا سوى " ومطلقا"خمرج للنكرات، " ويعني املسمى"جنس، " اسم: "قوله
العلم يعني مسماه مبجرد الوضع أو بالغلبة ال بقرينة، خبالف غريه من املعارف، فإنه ال يعينه إال بقرينة، 

  ".يف أنت وهو"أو معنوية كاحلضور والغيبة " كأل"إما لفظية 
 بعينه يف مجيع أحواله من ١لى شيءاالسم الذي علق يف أول أحواله ع: وحد أبو عصفور العلم بقوله

  .غيبة وخطاب وتكلم
  .شخصي وجنسي: العلم ضربان: فإن قلت

  .فال إشكال يف صدق هذا التعريف عليه: أما الشخصي
 يف املعىن شائع كاسم اجلنس ٢"مل يعني مسماه إذ هو"فال يصدق عليه هذا التعريف ألنه : وأما اجلنسي

  .صي يف األحكام اللفظيةالنكرة ولكنه جرى جمرى العلم الشخ
 أن العلم اجلنسي ليس كاسم اجلنس يف املعىن، بل هو معني ملسماه، فالتعريف صادق ٣"التحقيق: "قلت

  .عليه، وسيأيت بيان هذا
واعلم أن العلم الشخصي ال خيتص بأوىل العلم، بل يوضع ملا حيتاج إىل تعيينه من املألوفات، فذلك نوع 

 ٦علم قبيلة وإليها ينسب أويس القرين" وقرن "٥علم امرأة" خرنقا" علم رجل ٤"كجعفر"أمثلته 
  .علم كلب" وواشق "٩علم شاة" وهيلة "٨علم مجل" وشدقم "٧علم فرس" والحق"، علم بلد" وعدن"

__________  
  ".وذلك يف املضمرات واحلضور يف اسم اإلشارة خبالف العلم، فإنه" أ، ج ويف ب ١
  . ب، ج٢



  . أ، ج٣
  . خمصوص منقول عن اسم النهر الصغري علم لرجل٤
  . علم المرأة شاعرة هي أخت طرفة بن العبد ألمه منقول من ولد األرنب٥
  .أبوهم قرن بن ردمان،  اسم قبيلة من مراد٦
  . علم فرس كان ملعاوية بن أيب سفيان٧
  . اسم فحل من اإلبل كان للنعمان بن املنذر٨
  . علم شاة لبعض نساء العرب٩

)١/٣٩٠(  

  

  :مث قال
  ... ..............................وامسا أتى وكنية ولقبا 
، كأيب بكر وأم كلثوم، ١اسم وكنية ولقب؛ ألنه إن صدر بأب أو أم فهو كنية: العلم على ثالثة أقسام

وكبطة، وأنف "يف األول، " كالصديق والفاروق" فهو لقلب ٢وإال فإن أشعر برفعة املسمى أو ضعته
  .٤"كزيد وعمرو" الثاين وإن مل يكن كذلك فهو اسم ، يف٣"الناقة
  :وقوله

  وأخرن ذا إن سواه صحبا.............................. ... 
أبو : إذا اجتمع مع اللقب غريه أخر اللقب، وقدم االسم أو الكنية حنو، قال: إشارة إىل اللقب، أي" ذا"

فلو قدم " كبطة" اإلنسان ٥"غري"ل من اسم بكر الصديق وعمر الفاروق؛ ألن اللقب يف الغالب منقو
  .لتوهم السامع، أن املراد مسماه األصلي، وذلك مأمون بتأخريه

  :وندر تقدم اللقب على االسم يف الشعر كقول الشاعر
  عين حديثا وبعض القول تكذيب... أبلغ هذيال وأبلغ من يبلغها 

  ٦ الذيبببطن شريان يعوي حوله... بأن ذا الكلب عمرا خريهم حسبا 
__________  

  .كابن اخلطاب: أو أخت، أو أخ، أو بنت،  أو ابن١
  . وباألصل أو ضعته٢
وسبب تلقيبه بذلك أن أباه ذبح ناقة وقسمها بني نسائه، فبعثته أمه إىل أبيه ومل .  لقب جعفر بن قريع٣

  . فلقب بهشأنك به، فأدخل يده يف أنف الناقة وجعل جيره: يبق إال رأس الناقة، فقال له أبوه
  :وكانوا يغضبون من هذا اللقب حىت مدحهم احلطيئة



  ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا... قوم هم األنف واألذناب غريهم 
  . أ، ج٤
  ".عني" أ، ج ويف ب ٥
 مها جلنوب بنت العجالن إحدى شواعر العرب من قصيدة ترثي فيها أخاها عمرو بن العجالن ٦

  .يطوهي من البس، املعروف بذي الكلب
 اسم مكان، وقيل واد، -بكسر الشني وسكون الراء-" بطن شريان"اسم قبيلة، " هذيال: "الشرح

  .وأصله اسم شجرة تعمل منه القسي، والشريان بفتح الشني احلنظل، يعوي حوله الذيب كناية عن موته
  =مضاف " الكلب"، اسم أن" ذا"، توكيدية ناصبة: أن، الباء حرف جر": بأن: "اإلعراب

)١/٣٩١(  

  

  :ويف بعض نسخ األلفية
  وذا جعل آخرا إن امسا صحبا

  .١وما سبق أوىل؛ ألن هذه النسخة ال يفهم حكم اللقب مع الكنية
  :مث قال

  ........................حتما... وإن يكونا مفردين فأضف 
على تأويل  ٢"هذا سعيد كرز: "إذا كان اللقب واملصاحب له مفردين أضيف االسم إىل اللقب حنو: أي

  . مسمى هذا اللقب٣"هنا"األوىل املسمى؛ ألن املعوض لإلسناد إليه والثاين باالسم، واملعىن 
  .٤"يف املفردين إال اإلضافة"هو مذهب مجهور البصريني؛ ألم ال جييزون " حتما"وقوله 

ضمار فعل، االتباع أيضا بدال أو عطف بيان والقطع إىل النصب بإ: وأجاز الكوفيون وبعض البصريني
  .٥وإىل الرفع بإضمار مبتدأ، وإىل هذا ذهب التسهيل

__________  
" ببطن"، متييز" حسبا"، نعت لعمرو والضمري مضاف إليه" خريهم"، بدل أو عطف بيان" عمرا"إليه = 

وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر . مضاف إىل بطن" شريان"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب أن
" حوله"، فعل مضارع" يعوي"، يف البيت الذي قبله" أبلغ"واجلار وارور متعلق بقوله . جمرور بالباء

ومجلة الفعل والفاعل يف حمل نصب . فاعل يعوي" الذيب"، ظرف متعلق به والضمري مضاف إليه: حول
حال حال من عمرو، وجيوز أن تكون اجلملة يف حمل رفع خرب أن ويكون اجلار وارور متعلقا مبحذوف 

  ".عمرو"من 
" عمرا"على االسم وهو قوهلا " ذا الكلب"حيث قدمت اللقب وهو قوهلا " ذا الكلب عمرا"يف : الشاهد



  ".بأن عمرا ذا الكلب: "والقياس أن يكون االسم مقدما واللقب مؤخرا فلو أتت مبا يقتضيه لقالت
 ٥٩/ ١، واألمشوين  واألصطهناوي، وداود٦٥/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١٧والسندويب، وقد اقتصر على بيت الشاهد وكذا السيوطي ص
  . ألن األول، نص يف أنه إمنا جيب تأخري اللقب إذا صحب االسم ومفهومه أنه ال جيب ذلك مع الكنية١
  . كرز هو يف األصل خرج الراعي، ويطلق على اللئيم واحلاذق٢
  ".هذا" أ، ويف ب، ج ٣
  ". املفرد غري ذلك أعين اإلضافةيف" أ، ج ويف ب ٤
  .٣٠راجع التسهيل ص، ١١٠/ ١صبان ". وهذا هو احلق وجرى عليه يف التسهيل" وإىل رأيهم أميل ٥

)١/٣٩٢(  

  

 فيهما إال اإلضافة؛ ألا على خالف األصل، فبني استعمال العرب ١مل يذكر سيبويه: وقال يف شرحه
  .اإلتباع والقطع فإما على األصلهلا، إذ ال مسند هلا إال السماع، خبالف 

  :تنبيه
احلارث "جواز اإلضافة مقيد بعدم املانع فإن كان يف االسم مانع منها مل يضف ولو كانا مفردين حنو 

  .متنع اإلضافة" أل"فإن " كرز
  :وقوله

  وإال أتبع الذي ردف
السم املفرد مع اللقب وا" عبد اهللا أنف الناقة"وإن مل يكونا مفردين فشمل ذلك املركبني حنو : أي

  ".عبد اهللا بطة"وعكسه " زيد عائد الكلب: "املركب، حنو
  .٢"بوجهيه"امتناع اإلضافة، ووجوب اإلتباع أو القطع ، فاحلكم يف هذه الصور الثالث

  . وقد ذكره يف التسهيل٣ومل يذكر القطع هنا، وكذلك مل يذكر الشارح، بل قال فال بد من اإلتباع
  :مث قال

  وذو ارجتال كسعاد وأدد... ول كفضل وأسد ومنه منق
  .منقول ومرجتل: العلم قسمان

فإنه منقول عن " وأسد"فإنه منقول من املصدر " كفضل"هو ما استعمل قبل العلمية لغريها : فاملنقول
  .اسم عني

__________  
يونس إذا لقبت مفردا مبفرد أضفته إىل األلقاب وهو قول أيب عمرو و: "٤٩ ص٣ قال سيبويه ج١



  .هـ. ا...". هذا سعيد كرز: واخلليل، وذلك قولك
  ,٦٧/ ١ابن عقيل ". وجيوز القطع إىل الرفع أو النصب. "... القطع: أي" بوجهني" ب، ج ويف أ ٢
وأما إذا مل يكن االسم واللقب مفردين فال بد من اإلتباع سواء كانا مركبني : "٢٩ قال الشارح ص٣

  ".أو أحدمها مركبا، حنو هذا زيد عائد الكلب وهذا عبد اهللا بطةهذا عبد اهللا أنف الناقة : حنو

)١/٣٩٣(  

  

  .٢وهو علم رجل" وأدد"وهو علم امرأة " كسعاد"خبالفه : ١واملرجتل
  :تنبيهات

  .ذهب بعضهم إىل أن األعالم كلها منقولة، وبعضهم إىل أا كلها مرجتلة، واملشهور األول: األول
لعلم إىل منقول ومرجتل، إمنا هو بالنسبة إىل األعم األغلب، وإال فالذي تقسيم ا: قال بعضهم: الثاين

  .علميته بالغلبة ال منقول وال مرجتل
أو اسم مفعول " كحارث"أو اسم فاعل " كأسد"أو اسم عني " كفضل"املنقول، إما من مصدر : الثالث

أو " كيزيد"ضارع أو م. ٣علم على فرس" كشمر"أو فعل ماض " كسعيد"أو صفة مشبهة " كمسعود"
  ".كأطرقا"أو مضمر بارز " كربق حنره"مجلة من فعل وفاعل ظاهر 

  :يف قول الشاعر
  ٤إال الثمام وإال العصي... على أطرقا باليات اخليام 

__________  
وهو ما استعمل من أول األمر ،  من االرجتال وهو االبتكار وهذا التقسيم للعلم من حيث وضعه١

  .علما
  .ن اليمن، وهو أدد بن زيد بن كهالن بن سبأ بن محري أبو قبيلة م٢
  ,٦٠/ ١ راجع األمشوين ٣
أبو ذؤيب خويلد بن خالد اهلذيل، وهو جاهلي إسالمي، تويف يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه :  قائله٤

وهو من . إنه مات مبصر منصرفا من إفريقية وكان غزاها مع عبد اهللا بن الزبري: وقيل. بطريق مكة
  .ة يائية من املتقاربقصيد

 اسم موضع من نواحي مكة من منازل -بفتح اهلمزة وسكون الطاء وكسر الراء-" أطرقا: "الشرح
مأخوذ من فعل األمر وفيه ضمري عالمته . اسم لبلد بعينه" أطرقا: "كعب بن خزاعة قال أبو عمرو

:  يقال-بكسر الباء-من البلى مجع بالية " باليات"أطرقا . األلف، كأن سالكه مسع نبأة فقال لصاحبيه
بزنة -بضم الثاء " الثمام"مجع خيمة وهي عند العرب بيت من عيدان، " اخليام"بلي يبلى إذا خلق 



بكسر العني مجع " العصي. " نبت ضعيف حيشى به خصائص البيوت ويستر به جوانب اخليمة-غراب
  .وأراد ا قوائم اخليمة. عصا
  . =ى هذه املفازة قد بليت خيامها إال مثامها وعصيها فإا بقيت وما بليتعرفت ديار احملبوبة عل: املعىن

)١/٣٩٤(  

  

  :يف قول الراجز" كيزيد"أو مستتر 
  ١ظلما علينا هلم فديد... نبئت أخوايل بين يزيد 

__________  
 جمرورة بكسرة مقدرة: جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من الديار وأطرقا" على أطرقا: "اإلعراب= 

أداة " إال"، مضاف إليه" اخليام"، حال ثانية من الديار" باليات"، على آخره منع من ظهورها احلكاية
استثناء ألنه مستثىن من كالم تام موجب، ومن رفع فإمنا عمد إىل أنه مبتدأ خربه حمذوف والتقدير إال 

. معطوف على الثمام" عصيال"، الواو عاطفة إال زائدة" وإال. "الثمام باقية أو مل تبل أو حنو ذلك
والقصيدة تروى مرفوعة القوايف وتروى ساكنتها فمن رواها ساكنة جاز لك عليه أن جتعلها على حمملي 

ومن رواها مرفوعة فإن كان الثمام مرفوعا فاألمر بني وإن كان منصوبا كان حممله ، يف روايتيه" الثمام"
بليت الديار : البلى مث استثىن منها الثمام كان كأنه قالوبيان ذلك أنه ملا حكم على الديار ب، على املعىن

وبقي الثمام فاستساغ أن يعطف عليه بالرفع؛ ألنه مرفوع يف املعىن وليس الرفع بالعطف على املعىن وإن 
  .كان املعطوف عليه غري مرفوع لفظا ببدع يف كالمهم

  .فإنه اسم علم منقول من فعل األمر" أطرقا"يف : الشاهد
  . والشاطيب٦٠/ ١ ذكره من شراح األلفية األمشوين :مواضعه

  .وهو من الرجز املسدس، قائله رؤبة بن العجاج:  قال العيين١
" يزيد"مجع خال وهو أخ األم " أخوايل"، بالتضعيف وبالبناء للمجهول أعلمت وأخربت" نبئت: "الشرح

صوابه بالتاء من فوق وهو اسم : شوقال ابن يعي. بالياء هكذا وقع يف رواية النحويني ومنهم الزخمشري
هو وضع الشيء يف " ظلما"رجل تنسب إليه الثياب التزيدية، ويزيد من األمساء املعروفة لدى العرب، 

  .الصياح واجللبة" فديد"، غري حمله أو منعه من حمله
  .أخربت أن أخوايل بين يزيد يرفعون الصوت عاليا بظلمنا: املعىن

، مفعول ثان وياء املتكلم مضاف إليه" أخوايل" فاعل، وهو مفعوله األول فعل ونائب" نبئت: "اإلعراب
مضاف إليه جمرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة " يزيد"، بدل من أخوايل" بين"

جار وجمرور متعلق بقوله " علينا"، ظاملني: مفعول ألجله أو حال بتأويل املشتق أي" ظلما"، احلكاية



ومجلة ، مبتدأ مؤخر" فديد"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم " هلم"، اآليت" فديد"له أو بقو" ظلما"
  .املبتدأ واخلرب يف حمل نصب مفعول ثالث لنبئت

مشتمل على ضمري مستتر فيه فنقل من " زاد"حيث مسي به وأصله فعل مضارع من " يف يزيد: "الشاهد
  . مرفوع على احلكاية؛ ألن القوايف مرفوعةاجلملة املؤلفة من فعل وفاعل إىل العلمية، وهو

، ٦٠/ ١واألمشوين ، ٩٢/ ١وابن هشام ، ٣٠ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف خزانة األدب٣٩والشاهد ، ٢٨/ ١والشاطيب، وداود، وابن يعيش يف شرح املفصل 

)١/٣٩٥(  

  

  .٢ بالياء املثناة من حتت١كذا أنشده الزخمشري
  .٥ وإليه تنسب الثياب التزيدية٤صوابه بالتاء املثناة من فوق وهو اسم رجل: ٣ يعيشقال ابن

 وال من فعل أمر دون إسناد ٦ومل يرد عن العرب علم منقول من مبتدأ أو خرب: قال يف شرح التسهيل
  .امسا للفالة اخلالية" إصمت"إال 

  :ي غري صحيح من وجهنيفإن من العلماء من زعم أنه منقول من األمر بالصمت، وذلك عند
فاألمر منه مضموم " صمت"فاألمر منه مفتوح اهلمزة، وإن كان من " أصمت"أنه مىت كان من : أحدمها

  .٧خبالف ذلك واملنقول ال يغري" وإصمت"امليم 
وإذا انتفى كونه .  بتاء التأنيث ولو كان فعل أمر مل تلحقه هاء التأنيث٨"أصمتة"أنه قد قيل فيه : والثاين

  .وال من فعل أمر ومل يثبت له استعمال يف غري العلمية تعني كونه مرجتالمنق
  .بكسر امليم" صمت يصمت"واعترض بأنه أمر من 

  . التاء أم أرادوا أن يعلموا بذلك كونه فارق موضعه من الفعلية٩"حلاق"واجلواب عن 
__________  

من أعمال خوارزم كان واسع " زخمشر " هو أبو القاسم حممود بن عمر جار اهللا الزخمشري نسبة إىل١
وكانت له رجل من ، العلم غاية يف الذكاء وقوة القرحية متفننا يف كل علم، وجاور مبكة فلقب جبار اهللا

وأطواق الذهب، واألحاجي ، خشب وله مصنفات كثرية منها الكشاف يف التفسري واملفصل يف النحو
  .ة مثان وثالثني ومخسمائ٥٣٨النحوية، ومات سنة 

  ,٦٠/ ١ راجع األمشوين ٢
وكان من كبار أئمة العربية ماهرا يف النحو ،  هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش احلليب النحوي٣

" املفصل"وقد غالب فضالء حلب وتصدر لإلقراء ا زمانا وشاع ذكره وصنف كتاب ، والتصريف
  .هـ ثالث وأربعني وستمائة٦٤٣ومات سنة . املعروف



  . أ، ج٤
  ,٢٨/ ٢ راجع شرح املفصل ٥
  .هـ. ا". لكنه مبقتضى القياس جائز: "٦٠/ ١ قال األمشوين ٦
  ,١١٢/ ١ راجع الصبان ٧
  ".اصمتت"ويف أ " صمتت" ج ويف ب ٨
  ".إحلاق" أ، ب ويف ج ٩

)١/٣٩٦(  

  

بن وهو عبد اهللا : وهو ابن لبعض بين هاشم" ببه"وزاد بعضهم يف املنقول منقوال من صوت وعين بذلك 
  :احلارث بن نوفل، وهو منقول من الصوت، كانت أمه ترقصه به وهو صيب وذلك قوهلا

  .١جتب أهل الكعبه، مكرمة حمبه، جارية خدبه، ألنكحن ببه
  .منقول من قوهلم للغالم السمني ببه" ببه"والصحيح أن : قال ابن مالك

  .ن الصفةهو الغالم السمني فيكون منقوال م" ببه"إن : ٢قال ابن خالويه
__________  

: هي هند بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية وكانت لقبت به ابنها يف صغره ترقصه وتقول:  قائلته١
  .وابنها هو عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب وايل البصرة... ألنكحن
: لئ البدن نعمة ببه، وقال اجلوهرييف األصل األمحق كذا قاله اخلليل، ويقال للشاب املمت" ببه: "الشرح

  .ببه هو لقب عبد اهللا بن احلارث
بكسر اخلاء املعجمة وفتح الدال وتشديد الباء أرادت ا اجلارية املشتدة املمتلئة اللحم، ويقال ": خدبه"

جبه : بضم اجليم أي تغلب أهل الكعبة يف احلسن واجلمال، يقال" جتب"للبعري الشديد الصلب خدب، 
  .لبه، وجبت فالنة النساء إذا غلبتهن باحلسنإذا غ

مفعول " ببه. "وهو من اإلنكاح، الالم للتأكيد، وأنكحن مجلة من الفعل والفاعل" ألنكحن: "اإلعراب
مفعول ثان، وليس جميء املفعولني لفعل واحد مقتصرا على أفعال القلوب وهذا باب ليس " جارية"أول 

ل القلوب يكون املفعول الثاين عني األول ويف غريها غري األول حنو فيه عدد حمصور، إمنا الفرق أن أفعا
" أهل"، فعل مضارع والفاعل ضمري" جتب"، صفة بعد صفة للجارية" مكرمة حمبة"، أعطيت زيدا درمها

  .مضاف إليه واجلملة صفة أخرى" الكعبة"، مفعول به
إنه منقول من الصوت الذي كانت فإنه علم منقول من الصوت وهو ببه، ف" ألحنكن ببه"يف : الشاهد

  .هند ترقصه به



، والسيوطي يف مهع ٢٣/ ١ذكره الشاطيب يف شرحه لأللفية، وابن يعيش يف شرح املفصل : مواضعه
  ,٢١٧/ ١، واخلصائص ٧٢/ ١اهلوامع 

 أبو عبد اهللا احلسني بن حممد، نشأ مذان ووفد إىل بغداد، وأخذ عن ابن األنباري وابن دريد، ٢
ا، وله مع املتنيب مناظرات، كان كويف الرتعة قصري الباع يف النحو طويله يف اللغة، يشهد بذلك وغريمه

" الفصيح"ما ساقه يف انتصاره لثعلب عند رده االعتراضات العشرة اليت فند ا الزجاج نصف كتابه 
  .وذكر ردود ابن خالويه للسيوطي يف األشباه والنظائر

  ".ليس"ومن مؤلفاته يف العربية 
  .هـ سبعني وثالمثائة٣٧٠تويف حبلب سنة 

)١/٣٩٧(  

  

وهو أيضا لقب لعبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن عبد " ببه"يقال لألمحق الثقيل : وقال يف الصحاح
  :قال الفرزدق. املطلب وايل البصرة

  ١وببه قد بايعته غري نادم... وبايعت أقواما وفيت بعهدهم 
  .٢هـ. ا. جارية خدبة، مكرمة حمبة، جتب أهل الكعبةواسم جارية، وقال ألنكحن ببه، 

يف الرجز هو اللقب لعبد اهللا بن " ببه"وقد وهم يف استشهاده يف الرجز على أنه اسم جارية؛ ألن 
" جتب أهل الكعبة"والصواب ضمها، وأنشد " ألحنكن: "احلارث كما تقدم وأنشده بفتح اهلمزة يف قوله

  :مث قال. جب القوم إذا غلبهم واهللا أعلم: غلبهم حسنا، يقال أي ت٣"بفتح التاء وكسر اجليم"
  ذا إن بغري ويه مت أعربا... ومجلة وما مبزج ركبا 

  :ومركب وهو ثالثة أقسام" زيد: "مفرد حنو: العلم قسمان
وتقدم أنه مل يسمع النقل من اجلملة االمسية " برق حنره: "وهو ما كان مجلة يف األصل حنو: تركيب إسناد

  . مسي ا جلازولو
__________  

  . هو من الطويل، وقائله الفرزدق١
من املبايعة وهي املعاقدة، واملعاهدة كأن كل واحد من املتبايعني باع ما عنده من " بايعت: "الشرح

  .صاحبه وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته ودخيلة أمره
  .أراد به الفرزدق عبد اهللا بن احلارث" ببه"

: مجلة حالية بتقدير قد أي" وفيت بعهدهم"، مفعوله" أقواما"، ل ماض والتاء فاعلفع" بايعت: "اإلعراب
  .حال كوين قد وفيت بعهدهم



  كيف يكون وافيا بعهدهم يف حال املبايعة والوفاء ال يكون إال بعدها؟: فإن قلت
  .مقدرا الوفاء على مبايعيت: هذه من األحوال املنتظرة املقدرة، والتقدير: قلت

  .فعل ماض والتاء فاعل واهلاء مفعوله واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ" بايعته"، بتدأم" وببه"
  .أنه علم منقول من الصوت كما سبق" ببه"يف : الشاهد
  .ذكره الشاطيب يف شرحه لأللفية: مواضعه

  . صحاح٢/ ١ ٢
  ".بفتح اهلمزة يف قوله ألنكحن وكسر التاء" ب، وج ويف أ ٣

)١/٣٩٨(  

  

  ".بعلبك: "وهو كل امسني جعال امسا واحدا مرتال ثانيهما مرتلة هاء التأنيث حنو: وتركيب مزج
  ".كامرئ القيس: "١وتركيب إضافة

 إن ٣"عجزه"ورمبا أضيف صدر ذي اإلسناد إىل : قال يف التسهيل.  وال يعرب مطلقا٢فاإلسنادي حيكى
  .٤هـ. ا. كان ظاهرا

  .وهذا ال يقاس عليه:  قال بعضهمباإلضافة،" جاءين برق حنره: "فتقول على هذا
إن ختم بويه بين على الكسر على األشهر، وقد يعرب غري منصرف، وإن مل خيتم بويه، أعرب : واملزجي

  .غري منصرف على األشهر، وقد يبىن تشبيها خبمسة عشر، وقد يضاف صدره إىل عجزه
  .ة إىل املزجيوذا إشار" ذا إن بغري ويه مث أعربا: "وقد علم حكم املزجي من قوله

  .إذ مل يبني أنه غري منصرف" أعرب: "أم يف قوله: فإن قلت
  .٥قد نبه عليه يف موضعه من باب ما ال ينصرف: قلت

  :وأما اإلضايف فقد ذكره يف قوله
  كعبد مشس وأىب قحافه... وشاع يف األعالم ذو اإلضافه 

__________  
ه وذلك ألن اجلزء األول يعرب والثاين يلتزم حالة  هو كل امسني نزل ثانيهما مرتل التنوين مما قبل١

  .واحدة كالتنوين
  .على ما كان عليه قبل التسمية فيعرب حبركات مقدرة على آخره للحكاية:  أي٢
  ".عجزمها" أ، ب ويف ج ٣
  ,٣٠ التسهيل ص٤
إال إن كان ياء فيسكن ، حكم األول أن يفتح آخره كبعلبك وحضرموت:  املركب املزجي٥



  .ب وإال فالكمعديكر
وحكم الثاين أن يعرب بالضمة والفتحة نصبا وجرا إعراب ما ال ينصرف للعلمية والتركيب إال إن كان 

  .٦٩ ص١ابن هشام يف أوضح املسالك ج. هـ. ا. فيبىن على الكسر كسيبويه وعمرويه" ويه"كلمة 

)١/٣٩٩(  

  

  .به على النوعني باملثالنيكنية كأيب قحافة، وغري كنية كعبد مشس، وقد ن: ضربان: واإلضايف
  . الكىن وال ختفى كثرا٢"منه" املركب إذ ١"أقسام"إىل أن املضاف أكثر " شاع: "وأشار بقوله

  .مقتضى ما ذكر احنصار املركب يف األنواع الثالثة، وأن ما عداها مفرد: فإن قلت
. وما مل يعر مركبوما عري من إضافة وإسناد ومزج مفرد، : وقد صرح بذلك يف التسهيل حيث قال

ما تركب من حرفني :  كثرية من املركب حنو٤"أشياء"وليس األمر كما قال؛ ألنه يرد عليه . ٣هـ. ا
  ".قد قام: "أو حرف وفعل حنو" يا زيد: "أو حرف واسم حنو" كأمنا"

أحدمها أنه إمنا تعرض لذكر ما ورد عن العرب من املركب وأما تركيب : عن ذلك جوابان: قلت
  .ني وما ذكر معه فلم يرد عن العرب بالتسمية بهاحلرف

أن تركيب احلرفني وما ذكر معه شبيه بتركيب اإلسناد ألن حكمه أن حيكى وال يعرب : والثاين
  .كتركيب اإلسناد، فاكتفي بذكر تركيب اإلسناد؛ ألن هذا ملحق به

  :مث قال
  كعلم األشخاص لفظا وهو عم... ووضعوا لبعض األجناس علم 

؛ ألم مل يضعوا جلميعها، "لبعض األجناس: " الضرب الثاين من ضريب العلم اجلنسي، وإمنا قالهذا هو
وإمنا وضعوا العلم اجلنسي لبعض األجناس اليت ال تؤلف غالبا كالسباع والوحوش، ورمبا جاء يف بعض 

  . جلنس الفرس٥"كأيب املضاء"املألوفات 
__________  

  ".أمساء" أ، ب ويف ج ١
  ".فيه"يف ب  أ، ج و٢
  ,٣٠ التسهيل ص٣
  ".أمساء" أ، ج ويف ب ٤
  ".كأيب املضي" أ، ج ويف ب ٥

)١/٤٠٠(  

  



يعين أن العلم اجلنسي يساوي الشخصي يف أحكامه اللفظية فإنه ال . كعلم األشخاص لفظا: وقوله
لنكرة وال انتصاب ل، يضاف وال يدخل عليه حرف التعريف، وال ينعت بالنكرة، وال يقبح جميئه مبتدأ

فساوى يف ذلك كله العلم " كأسامة"بعده على احلال، وال يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية 
  .الشخصي

يعين أنه فارق العلم الشخصي من جهة املعىن بعمومه إذ ليس بعض األشخاص أوىل به . وهو عم: وقوله
  .من بعض

  .صاحل لكل أسد خبالف العلم الشخصي" أسامة"أال ترى أن 
  فما الفرق بينه وبني اسم اجلنس النكرة من جهة املعىن؟:  قلتفإن

ذهب قوم إىل أن أسامة ال خيالف يف معناه داللة أسد، وإمنا خيالفه يف أحكام لفظية وإمنا أطلق عليه : قلت
  .أنه معرفة جمازا

أسامة وحنوه وهذا معىن ما ذكره ابن مالك يف باب املعرفة والنكرة من شرح التسهيل، فإنه ذكر فيه أن 
  .نكرة معىن معرفة لفظا وأنه يف الشياع كأسد

  . بفرق من جهة املعىن١"تؤذن"يف األحكام اللفظية " أسد"و" أسامة"تفرقة الواضع بني : وأقول
وضع ليدل على شخص معني، وذلك الشخص ال ميتنع أنه يوجد منه " أسدا"أن : ومما قيل يف ذلك

مجلتها، ووضع أسامة ال بالنظر إىل شخص بل على معىن األسدية  على الشياع يف ٢"أسدا"أمثال فوضع 
 وال ميكن أن يوجد منها اثنان أصال يف الذهن، مث صار ٣املعقولة اليت ال ميكن أن توجد خارج الذهن

  .يقع على األشخاص لوجود ما هو ذلك املعىن املفرد الكلي يف األشخاص" أسامة"
" فأسد" هو املوضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي اسم اجلنس: أن تقول: والتحقيق يف ذلك

  موضوع للحقيقة من غري اعتبار قيد معها أصال، وعلم
__________  

  ".توزن" ب، ج ويف أ ١
  . أ٢
  . أ، ب ويف ج النفس بدل الذهن٣

)١/٤٠١(  

  

ر موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهين الذي هو نوع شخصي هلا مع قطع النظ" كأسامة"اجلنس 
  .عن إفرادها، ونظريه املعرف بالالم اليت للحقيقة واملاهية

أن احلقيقة احلاضرة يف الذهن، وإن كان عامة بالنسبة إىل أفرادها، فهي باعتبار حضورها : وبيان ذلك



ليضع هلا فتلك الصورة الكائنة يف " األسد"فيه أخص من مطلق احلقيقة، فإذا استحضر الواضع صورة 
  .١"مطلق صورة األسد"بة إىل ذهنه جزئية بالنس

واجلميع . ٢"أو يف ذهو آخر"فإن هذه الصورة واقعة هلذا الشخص يف زمان ومثلها يقع يف زمان آخر 
يشترك يف مطلق صورة األسد، فإن وضع هلا من حيث خصوصها فهو علم اجلنس أو من حيث عمومها 

  .فهو اسم اجلنس
هذا باب من املعرفة يكون فيه االسم : قال يف باب ترمجتهويف كالم سيبويه إمياء إىل هذا الفرق، فإنه 

 ٤"إمنا"إذا قلت هذا أبو احلارث :  ليس واحد منه بأوىل من اآلخر، ما نصه٣"األمة"اخلاص شائعا يف 
قد " وال تريد أن تشري إىل شيء ٥"أشباهه"هذا الذي مسعت بامسه أو عرفت : تريد هذا األسد أي

. ا. ٧ ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا االسم٦"ته زيداعرفته بعينه قبل ذلك كمعرف
  .هـ

  . اليت للحقيقة٨"بالالم"فجعله مبرتلة املعرف 
  .هذا جعله خاصا شائعا يف حالة واحدة: وقال ابن مالك بعد ذكره كالم سيبويه

__________  
  . أ، ج١
  . أ، ج٢
من املعرفة يكون االسم اخلاص فيه شائعا يف هذا باب "ويف األصل ، ٢٦٣/ ١ هذه عبارة الكتاب ٣

  ".أمته
  ".فأنت" يف كتاب سيبويه ٤
  ".أشبابه"ويف أ ،  ب، ج والكتاب٥
  ".قد عرفته مبعرفته كزيد"، ويف األصل ٢٦٣ ص١ يف الكتاب ج٦
  ,٢٦٣ ص١ كتاب سيبويه ج٧
  ".باأللف والالم" أ، ج ويف ب٨

)١/٤٠٢(  

  

الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من فخصوصه باعتبار تعيينه احلقيقة يف 
  .تلك احلقيقة يف اخلارج
  :مث شرع يف متثيله فقال

  وهكذا ثعالة للثعلب... من ذاك أم عريط للعقرب 



  .عيين ومعنوي: علم اجلنس ضربان
وأيب " للعقرب، "أم عريط: "للثعلب، ويكون كنية حنو" ثعالة"للعقرب، و" شبوة: "فالعيين يكون امسا حنو

  .للثعلب" احلصني
  .فربة علم للمربة، وفجار علم للفجرة" برة وفجار: "واملعنوي مثل

  :قال النابغة
  ١فحملت برة واحتملت فجار... أنا اقتسمنا خطتينا بيننا 

__________  
يلد كان وسببها أن زرعة بن عمرو ابن خو، من قصيدة للنابغة الذبياين، وامسه زياد بن معاوية:  البيت١

قد لقي النابغة بسوق عكاظ فأشار عليه أن حيرض قومه على قتال حلفائهم من بين أسد فأىب النابغة 
  .وهي من الكامل. ذلك، مث بلغه أن زرعة يتهدده فقاهلا يهجوه

صبان . هـ. ا. بفتح مهزة أنا؛ ألنه مفعول لعلمت يف البيت قبله" أنا اقتسمنا خطتينا: "الشرح
، القصة واخلصلة: ت يل ولك خطتان فأخذت أنا الربة وأخذت أنت الفاجرة واخلطةكان: أي: ١/١١٦
اسم معدول عن " فجار. "اسم علم وضع من الرب فلم يصرفه؛ ألنه معرفة مؤنث، ألنه اسم للخطة" برة"

  .الفجور معرفة فبناؤه كما يف حذام وقطام
  عن نفس زرعة احتملت؟مل قال، يف اإلخبار عن نفسه فحملت، ويف اإلخبار : فإن قلت

أراد النابغة أن يهجو زرعة بكثرة غدره وإيثار الفجور فذكر اللفظة اليت يراد ا الكثرية خاصة، : أقول
  .محلت فجار الحتمل إال يكون غدرا ال مرة واحدة: لتكون أبلغ يف اهلجو، ولو قال

: مفعول به ونا" خطتينا"، فعل وفاعل" اقتسمنا"، امسها: أن حرف توكيد ونصب ونا" أنا: "اإلعراب
ظرف متعلق باقتسم " بيننا"، واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول يف حمل رفع خرب أن. مضاف إليه

مفعول به منصوب بالفتحة " برة"، فعل وفاعل: الفاء عاطفة، محلت" فحملت"، والضمري مضاف إليه
مفعول به على الكسر يف حمل " فجار. "فعل وفاعل: احتملت. الواو عاطفة" واحتملت"، الظاهرة

  .نصب
  .فإن برة علم للمربة، وفجار علم للفجور، فإما من أعالم اجلنس املعنوي" برة وفجار"يف : الشاهد

)١/٤٠٣(  

  

  :وإىل هذا أشار بقوله
  كذا فجار علم للفجره... ومثله برة للمربه 

  .علم مؤنث مبين على الكسر مثل حذام، وفجار



  :تنبيه
  :لم اجلنس خصوص من وجه وشياع من وجه جاء يف بعضه عن العرب وجهانملا كان للع

  .إعطاؤه حكم املعارف، وإعطاؤه حكم النكرات، وطريق ذلك السماع
  .وغدوة وبكرة وعشية، ١"فينة"ومن املسموع فيه الوجهان 

__________  
  . أ، ج١

)١/٤٠٤(  

  

  :اسم اإلشارة
  .لعد فال حيتاج إىل احلد؛ ألنه كما قيل حمصور بااسم اإلشارةمل حيد 

وقال بعضهم هو املوضوع ملعني يف . هـ. ا. ١ما وضع ملسمى وإشارة إليه: وحده يف التسهيل بقوله
  .٣وهو ما وضع ملشار إليه: ٢وقال ابن احلاجب. حال اإلشارة

  .واملشار إليه إما مذكر أو مؤنث، وكل منهما إما مفرد أو مثىن أو جمموع
  :فهذه ستة أقسام

  .بذا ملفرد مذكر أشر: مبا يشار به إىل الواحد املذكر فقالفبدأ 
  ".ذا"للمفرد املذكر لفظ واحد وهو 

  .اء مكسورة بعد اهلمزة" ذائه"مزة مكسورة بعد األلف، و" ذاء: "وقد يقال
  :تنبيه

اب وسيأيت تقريره يف ب" ذيا"ثنائي لفظا ثالثي وضعا، لقوهلم يف التصغري " ذا"أن : مذهب البصريني
فهل احملذوفة عينه أو المه؟ قوالن أظهرمها الثاين، وهل هو من باب طويت أو من باب حييت؟ ، التصغري

  .٥أصحهما الثاين:  قوالن-بالتحريك- أو فعل -باإلسكان- وزنه فعل ٤"وهل"قوالن أشهرمها الثاين، 
__________  

  ,٣٩ التسهيل ص١
صل املشهور بابن احلاجب؛ ألن أباه كان حاجبا أبو عمر عثمان مجال الدين عمر الكردي األ:  هو٢

ولد ابن احلاجب بإسنا مث تعهده أبوه بالقاهرة فحفظ ، لألمري عز الدين موسك الصالحي بالقاهرة
اإليضاح شرح املفصل للزخمشري، واألمايل، : ومن مؤلفاته يف النحو، وكان أصفى الناس ذهنا، القرآن

  .هـ ست وأربعني وستمائة٦٤٦ية سنة تويف باإلسكندر، والكافية والشافية
  ,٢٩/ ٢ أ، ج، وراجع الكافية ٣



  . أ، ج٤
فاألصح أنه فعل بتحريك العني؛ ألن االنقالب عن : "٧٥ ص١ قال السيوطي يف مهع اهلوامع ج٥

  .هـ. ا...". املتحرك

)١/٤٠٥(  

  

 بسقوطها يف إىل أنه على حرف واحد وضعا، وأن ألفه زائدة استدلوا: وذهب الكوفيون والسهيلي
  .١"ذان"قوهلم 

  .وأجيب بأا حذفت اللتقاء الساكنني، وبأا صيغة مرجتلة ال تثنية حقيقية
  ".ذه أمة اهللا"واستدلوا بقوهلم 

  .باحتمال أن تكون اهلاء بدال من الباء: وأجيب
  .صيغة مرجتلة للمؤنث" ذه: "والظاهر أن يقال: قلت

 ليست ٣"و" "ما" الوضع، فاأللف على هذا أصل كألف ٢"ائيةأن ذا ثن"إىل : وذهب قوم منهم السريايف
  .٤منقلبة عن شيء

  :مث انتقل إىل الواحدة املؤنثة فقال
  بذي وذه يت تا على األنثى اقتصر

وليس مراده حصر ما يشار به ، ٥"غريه"اقتصر ذه األلفاظ األربعة على املؤنث فال تشر ا إىل : أي
  .إىل املؤنث يف هذه األلفاظ

بكسر - وذه وته -بإسكان اهلاء-ذي ويت وذه وته : "للمؤنثة عشرة ألفاظ: قد حكى يف التسهيلو
  .٦"مبنية على الضم- وتا وذات -باإلشباع- وذهي وي -اهلاء

__________  
ورد بأنه ليس يف األمساء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو : "٧٥ ص١ قال السيوطي يف مهع اهلوامع ج١

  .هـ. ا". وأما حذفها يف التثنية فاللتقاء الساكنني وقد عوض منها تشديد النونعلى حرف واحد، 
  ".أنه ثنائي" ب، ج ويف أ ٢
  . ج٣
ثنائي الوضع " ذا"لو ذهب ذاهب إىل أن : قال أبو حيان: "٧٥ ص١ قال السيوطي يف مهع اهلوامع ج٤

املبنية أن توضع على حرف أو وأن األلف أصل بنفسها غري منقلبة عن شيء إذ أصل األمساء " ما"حنو 
  .هـ. ا...". حرفني لكان مذهبا جيدا سهال قليل الدعوى

  ".غريمها" ج ويف أ، ب ٥



. ا". وللمؤنثة يت وتا وته وذي وذه وتكسر اهلاءان باختالس وإشباع وذات: "٣٩ قال يف التسهيل ص٦
  .هـ

)١/٤٠٦(  

  

يف الوقف " وذه"يف الوصل " ذهي" يقول  أن من العرب من٢ يف شرح اإليضاح١وحكى ابن أيب الربيع
يف الوصل فإذا وقف أبدل من الياء هاء " ذى: " تشبيها باملضمر، وأن منهم من يقول-بسكون اهلاء-

  ".ذه"فقال 
  :مث انتقل إىل املثىن فقال

  ويف سواه ذين تني اذكر تطع... وذان تان للمثىن املرتفع 
يف الرفع " تان"ويف تثنية املؤنث ، يف اجلر والنصب" ذين"ويف الرفع " ذان"يف تثنية املذكر : أي نقول

؛ ألن التثنية عارضت شبه ٣"وإن كانا مشاني للمبين. "يف اجلر والنصب تعرما إعراب املثىن" تني"و
  ".ذا وتا" أمساء اإلشارة غري ٤"من"احلرف، لكوا من خواص األمساء فلم يؤثر شبه احلرف ومل يثن 

واستدل الفارسي . ليسا تثنية حقيقية بل ألفاظ وضعت ملثىن" ذين وتني"أن : الفارسيومذهب احملققني ك
  . بأن التثنية تستلزم تقدير التنكري٥على ذلك يف التذكرة

  .أال ترى أن العلم إذا ثين قدر تنكريه، واسم اإلشارة، الزم التعريف ال يقبل التنكري
  :مث انتقل إىل اجلمع فقال

  لقاوبأوىل أشر اجلمع مط
  .ويشار به إىل العاقل وغريه" أوىل خرجوا وأوىل خرجن: "فتقول: أي مذكرا كان أو مؤنثا

__________  
 هو أبو احلسن عبيد اهللا بن أمحد بن أيب الربيع القرشي األموي اإلشبيلي إمام النحو يف زمانه، قرأ على ١

يلية جاء إىل سبتة، وأقرأ ا النحو الدباج وأذن له يف التصدر للقراءة، وملا استوىل الفرجنة على إشب
وشرح سيبويه وشرح اجلمل يف عشرة جملدات مل يشذ عنه ، وصنف فيه اإلفصاح شرح مسائل اإليضاح

  .هـ لثمان ومثانني وستمائة٦٨٨ومات سنة . مسألة يف العربية
  . هو كتاب البن أيب الربيع يف النحو٢
  . أ، ج٣
  ".يف" أ، ب ويف ج ٤
  .ي الفارسي هو كتاب أليب عل٥

)١/٤٠٧(  



  

وهي لغة بين متيم، : القصر: وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل، وقد جييء لغريه، وفيه لغتان: ١قال الشارح
وقد حكي فيه " واملد أوىل: " وهلذا قال٢وهو لغة أهل احلجاز، وهي الفصحى، وا جاء القرآن: واملد

 حكاه -بالتنوين-" وإلًى "-بضم اهلمزتني-" أوالء" و-بإبدال اهلمزة هاء-" هالء"لغات أخر، وهي 
  .قطرب

 زاد بعد ٤"اللغة"إن صاحب هذه : ، واجليد أن يقال٣وتسمية هذا تنوينا جماز: قال يف شرح التسهيل
بالقصر " وإال" عن بعض العرب ٥نونا وأويل بإشباع الضمة قبل الالم هو ما حكاه الشلوبني" أويل"مهزة 

  .غةحكاها بعض أهل الل، والتشديد
  :تنبيه

أن أصلها ألف وهو : أحدها أا عن ياء وهو مذهب املربد، والثاين:  ثالثة مذاهب٦"أوالء"يف مهزة 
 وهو ٧"وأدآء"أجاء : "أا أصلية غري مبدلة من شيء بل مما فاؤه مهزة حنو: مذهب الزجاج، والثالث

  .٨مذهب الفارسي
  :مث قال

  ولدى البعد انطقا.......... .................................. ... .
  ... ...................................بالكاف حرفا دون الم أو معه 

__________  
  :وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل وقد جييء لغريه كقوله: "٢١ قال الشارح ص١

  والعيش بعد أولئك األيام... ذم املنازل بعد مرتلة اهلوى 
  .هـ. ا". ، فاملد ألهل احلجاز وبه نزل القرآن العظيم، والقصر لبين متيماملد والقصر: ويف أوالء لغتان

  .} ها أَنتم أُولَاِء تحبونهم{:  قال اهللا تعاىل٢
  . ألنه غري مناسب لواحد من أقسام التنوين٣
  . ب، ج٤
األبيض : ألندلساألستاذ أبو علي عمر بن حممد اإلشبيلي األزدي املعروف بالشلوبني وهو بلغة ا:  هو٥

أخذ عن ابن ، األشقر، كان إمام عصره يف العربية بال مدافع، وآخر أئمة هذا النوع باملشرق واملغرب
ملكون وغريه وانتفع به أكثر أهل األندلس واشتهر ذكره، وصنف تعليقات على كتاب سيبويه، وله 

  .ئةهـ مخس وأربعني وستما٦٤٥وتويف سنة ، "التوطئة"كتاب يف النحو مساه 
  ".أوال"وج " أوىل" ب ويف أ ٦
  ".أ آ اء" أ، ب ويف ج ٧
  . وإليه أميل لعدم التكلف٨



)١/٤٠٨(  

  

فأشار بذلك إىل أن ألمساء اإلشارة مرتبتني قريبة وبعيدة، فما جترد عن كاف اخلطاب فهو القريب، وقد 
  .مثلنا به، وما حلقته الكاف وحدها أو مع الالم فهو للبعيد

  .يف معىن ذلك" آلك"وقالوا ، "اك وذلكذ"فتقول للمذكر 
أولئك " الالم، ويف اجلمع ١"وال تلحقه" "ذايك وتايك"، ويف املثىن "تيك وتلك وتالك"ويف املؤنثة 

 وأوالك"كعلى لغة املدة" أولئك"وال تلحق الالم ، "٢"وأوالل.  
  :تنبيهات

-تيك وتلك وتيلك : ، قالوا" ذي٣"ات"يت "ال تلحق الكاف من أمساء اإلشارة إىل املؤنث إال : األول
  .٤"بإسكان الياء" "وتالك وذيك"،  يف الثالثة، وتيك وتلك، بفتح التاء فيهما-بكسر التاء
  .٦"يف البعد"فهذه سبعة ألفاظ للمؤنثة ، وقد حكاه غريه" ذيك" ال يقال ٥وقال ثعلب

قريبة وبعيدة، واآلخر أن هلا ثالث أحدمها أن هلا مرتبتني : للنحويني يف أمساء اإلشارة مذهبان: الثاين
  .قريبة وبعيدة ومتوسطة، وهذا هو املشهور: مراتب

وزعموا أن املقرون بالكاف وحدها للمتوسط، واملقرون بالكاف مع الالم للبعيد، وجعلوا التشديد 
  .للنون يف املثىن قائما مقام الالم يف الداللة على البعد

__________  
  ".ماوال تلحقه" أ، ج ويف ب ١
  . ب، ج٢
  ".ذا" ج ويف أ، ب ٣
  . ب٤
كان إمام الكوفيني والبصريني يف النحو واللغة يف ، أبو العباس أمحد بن حيىي بن سبار الشيباين:  هو٥

وكان ابن األعرايب إذا شك يف شيء ، زمانه، ثقة، دينا مشهورا بصدق اللهجة واملعرفة بالغريب واحلفظ
وكانت بينه وبني املربد منافرات، وله كتاب يسمى ، الكسائيوقد درس كتب الفراء و، يسأله عنه

وتويف ، وعنه أخذ األخفش األصغر ونفطويه وابن األنباري، يف املكتبة العامة بالقاهرة" جمالس ثعلب"
  .هـ يف خالفة املكتفي باهللا ودفن ببغداد٢٩١سنة 

  . أ، ج٦

)١/٤٠٩(  

  



  .هو للبعيد: ، لعدم الالم، وقيلهو للمتوسط:  فقيل١"باملد"أولئك "واختلفوا يف 
القول بأن هلا مرتبتني : يعين. واملذهب األول هو الصحيح، وهو الظاهر من كالم املتقدمني: قال املصنف

  .فقط
  : إىل سيبويه، وقد استدل له يف شرح التسهيل بأوجه٢ونسبه الصفار: قلت
استعمال الكاف بال الم وأن التميميني أن الفراء روى أن احلجازيني ليس من لغتهم : وهو أقواها: أوهلا

حيث يقول احلجازيون " ذاك وتيك: "ليس من لغتهم استعمال الكاف مع الالم، وأن بين متيم يقولون
  ".ذلك وتلك"

  .فلزم من هذا أن اسم اإلشارة على اللغتني ليس له إال مرتبتان
أعين ، لكاف معا، أو مصاحب هلما معاأن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إال مبجرد عن الالم وا: وثانيها

  .غري املثىن واموع
  .فلو كانت اإلشارة إىل املتوسط بكاف ال الم معها، لكان القرآن غري جامع لوجوه اإلشارة

  .٣} ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء{: وهذا مردود بقوله تعاىل
ر انقضائه شائع يف القرآن وغريه، وال واسطة بني عن مضمون كالم على أث" بذلك"أن التعبري : وثالثها

  .النطقني
__________  

  . أ، ج١
صحب : قال يف البلغة،  هو قاسم بن علي بن حممد بن سليمان األنصاري البطليوسي الشهري بالصفار٢

إنه أحسن شروحه، ويرد فيه كثريا : وشرح كتاب سيبويه شرحا حسنا يقال، الشلوبني وابن عصفور
  .مات بعد الثالثني وستمائة. لوبني بأقبح ردعلى الش

  .٣٨ سورة األنعام ٣

)١/٤١٠(  

  

 لو كانت مراتب اإلشارة ثالثا مل يكتف يف التثنية واجلمع بلفظني ألن يف ذلك رجوعا ١"أا: "ورابعها
 إن تشديد النون دليل على البعد؛ ألن التشديد عوض: عن سبيل اإلفراد، وال التفات إىل قول من قال

وال خفاء فيما يف ، وفيه اختصار، انتهى.  حذف من الواحد؛ ألنه يستعمل مع ارد من الكاف٢"عما"
  .الوجه الثاين من الضعف

ذلك وذلك : "أن الكاف يف ذلك حرف خطاب تبني أحوال املخاطب يقال: يعين" حرفا: "وقوله
  .هذه أفصح اللغات، كما تفعل بالكاف االمسية" وذلكما وذلكم وذلكن



  .أن تكون مفتوحة يف التذكري ومكسورة يف التأنيث، وال يلحقها دليل تثنية وال مجع: والثانية
  .أن تكون مفتوحة جمردة من الزوائد يف األحوال كلها، وال خالف يف حرفية الكاف هنا: والثالثة

  :وقوله
  دون الم أو معه......... 

  :وذكر بعضهم يف هذه الالم ثالثة أقوال، تقدم أن الالم لغة احلجازيني، وتركها لغة بين متيم
  .أا دليل البعد: أحدها
  .أا عماد: والثاين

  .أا عوض من هاء التنبيه؛ ألا ال جتامعها: والثالث
  :تنبيه
 املقصور، وقد تقدم أن ٣"وأوىل"ال يصح يف مجيع أمساء اإلشارة، وإمنا ذلك يف املفرد " أو معه: "قوله

  :مدود ال تلحقه الالم وقوله امل٤"وأوالء"املثىن 
  والالم إن قدمت ها ممتنعه

__________  
  ".أنه" أ، ويف ج ١
  ".مما" ج ويف أ، ب ٢
  ".أىل" ب ويف أ، ج ٣
  ".أالء" ج، أ، ب ٤

)١/٤١١(  

  

  ".هذَا لك"اليت للتنبيه امتنع اإلتيان بالالم فال يقال " ها"أنك إن قدمت قبل اسم اإلشارة لفظ : يعين
: تدخل على ارد فيقال" ها"كراهية لكثرة الزوائد، وقد فهم من كالمه أن :  شرح التسهيلقال يف

إال أن دخوهلا على ارد كثري وعلى "، ١"هذاك: وحدها فيقال"وعلى املصاحب للكاف " هذا"
  : قليل ومنه قوله٢"املصاحب للكاف

  ٣وال أهل هذاك الطراف املمدد... رأيت بىن غرباء ال ينكرونين 
  :تنبيه

  ". وهؤالئك٤"وهاتانك"هاذانك "مقتضى ما ذكر جواز 
وال " هذانك"فال يقال " ها"إن املقرون بالكاف يف التثنية واجلمع ال يصحبه : وقال يف شرح التسهيل

  فحمل، "ذلك"أو " ذاك"هؤالئك؛ ألن واحدمها "



__________  
  . أ١
  . أ، ج٢
  .وهو من الطويل، شهورة البيت لطرفة بن العبد البكري من معلقته امل٣

؛ الغرباء هي األرض، مسيت بذلك لغربا، وأراد ببين الغرباء الفقراء الذين لصقوا "بين غرباء: "الشرح
  .باألرض لشدة فقرهم، أو األضياف أو اللصوص

الذي قد مد " املمدد"البيت من اجللد وأهل الطراف السعداء واألغنياء ، بكسر الطاء" الطراف"
  .ريد أنه معروف للناس عامةاألطناب، ي

يريد أن مجيع الناس من غري تفرقة بني فقريهم وغنيهم يعرفونه وال ينكرون حمله من الكرم : املعىن
  .واملواساة للفقراء وحسن املعاشرة وطيب الصحبة لألغنياء، وكأنه يتأمل من صنيع قومه معه

مجلة من فعل " ال ينكرونين"، إليهمفعول أول ومضاف " بين غرباء"، فعل وفاعل" رأيت: "اإلعراب
" أهل"، زائدة لتأكيد النفي: ال. الواو عاطفة" وال"، وفاعل ومفعول يف حمل نصب مفعول ثان لرأى

الواقع فاعال وهو الواو ومل حيتج للتأكيد بالضمري املنفصل " ينكرونين: "معطوف على ضمري اجلمع يف
بدل من " الطراف"، والكاف حرف خطاب، ل إليهاسم إشارة يف حمل جر بإضافة أه" هذاك"، للفصل

  .صفة للطراف" املمدد"، اسم اإلشارة أو عطف بيان
  .، حيث جاء ا للتنبيه مع الكاف ومل جيئ بالالم وهذا قليل"هذاك"يف : الشاهد
، ٦٥/ ١، واألمشوين ٧٤/ ١، وابن عقيل ٣٢ذكره من شراح األلفية، ابن الناظم ص: مواضعه

  ,٧٦/ ١، وأيضا يف اهلمع ١٩السيوطي ص، و٢١واملكودي ص
  . أ، ج٤

)١/٤١٢(  

  

  .هـ. ا. ومجعه لتساويهما لفظا ومعىن" ذاك"على ذلك مثناه ومجعه؛ ألما فرعاه، ومحل عليهما مثىن 
  :فقال.  يرد عليه١"اجلمع"والسماع يف 

  ٢من هؤليائكن الضال والسمر...................................... ... 
  :نشد هذا البيت يف الشرحوقد أ

  ...........داين املكان ... ونا أو ههنا أشر إىل 
وكالمها " ههنا: "التنبيه فيقال" ها" من أمساء اإلشارة املخصوصة باملكان، وقد تلحقه ٣"هنا"يعين أن 

  .ريبوالداين هو الق.  املكان٤"دان: "التنبيه وهو معىن قوله" ا"ارد واملقرون : للقريب أعين



__________  
  ".اجلميع" ب، ويف أ، ج ١
 قاله العرجي وامسه عبد اهللا بن عمر بن عمرو، ولقب بالعرجي ألنه كان يسكن عرج الطائف، وهو ٢

  .من شعراء قريش وممن شهر بالغزل، وهو من قصيدة رائية من البسيط
  :وصدره

  ياما أميلح غزالنا شدن لنا
  .الشطر الثاينوقد ذكر البيت يف نسخة ب، ويف أ، ج 

مجع مؤنث من " شدن"، مجع غزال" الغزالن"من ملح الشيء مالحة، : تصغري أملح" أميلح: "الشرح
شدن الظيب شدونا إذا صلح جسمه، ويقال شدن الظيب إذا قوي وطلع قرناه : يقال. فعل املاضي

 السدر الربي بالضاد املعجمة وختفيف الالم وهو شجر" الضال"واستغىن عن أمه فهو ولد الظبية، 
  .وهو ضرب من شجر الطلح الواحدة مسرة" السمر"والواحد الضالة بتخفيف الالم، 

فعل تعجب وأصله ما " ما أميلح غزالنا"، يا صاحيب: حرف نداء واملنادى حمذوف أي" يا: "اإلعراب
 - يف معناهاوخالف-أملح غزالنا، وأميلح على مذهب الكوفيني ألم يقولون بامسيتها، ما تعجيبة مبتدأ 

والضمري فيه يرجع إىل الغزالن ، ماضي شدن الغزال بالفتح يشدن بالضم" شدن"أميلح غزالنا خربه 
جار وجمرور " من هؤليائكن"جار وجمرور متعلق بشدن " لنا"وهي يف حمل النصب على أا صفة للغزالن 

  .عليهعطف " والسمر"صفة اسم اإلشارة أو عطف بيان " الضال"متعلق بشدن أيضا 
" بكن"وإمنا أتى ، حيث جاءت أوليائكن مقرونة باهلاء وأوليائكن تصغري أولئكن" هؤليائكن"يف : الشاهد

  ":قبله"ألنه خاطب مؤنثات بقوله 
  باهللا يا ظبيات القاع قلن لنا

، وابن يعيش يف شرح املفصل ١٩٢/ ٢ذكره الشاطيب يف شرحه لأللفية، وابن هشام يف املغين : مواضعه
  . يف خزانة األدب٦والشاهد رقم ، ٧٦/ ١والسيوطي يف مهع اهلوامع  ٦١/ ١
  ".ها هنا" أ، ب ويف ج ٣
  ".كان" ب، ج ويف أ ٤

)١/٤١٣(  

  

  .١"وها هناك"فإذا أريد ا البعيد جيء بالكاف فيقال هناك 
  :وهلذا قال

  وبه الكاف صال يف البعد



، "ذلك: "بالالم مع الكاف، كما يقال" هنالك ":التنبيه، ويقال أيضا يف البعد" ها"جمردا أو مع : يعين
  ".هذا لك"، كما ال يقال "ههنالك: "وال يقال" هنالك"على " هنا"وال تدخل 

  :بقوله" هنالك"وقد نبه على 
  أو نا لك انطقن........ 

  :تنبيه
. ا. ٢وباملكان اخصص هنا: باملكان، وقد صرح به يف الكافية فقال": هنا"ظاهر كالمه هنا اختصاص 

  .هـ
  :يف شرحه بقول الشاعر" هناك"الزمان، وقد مثل " ناك وهنالك"وقد يراد : وقال يف شرح التسهيل

  ٣فهناك تعترفون أين املفزع... وإذا األمور تشات وتعاظمت 
__________  

  . ب، ج١
  ".وباملكان اخصص هنا باملكان" ب، ج ويف أ ٢
امسه صالة بن عمرو بن مالك، وكان غليظ الشفتني ظاهر واألفوه لقب، و،  قائله هو األفوه األودي٣

  .وهو من الكامل، األفوه: األسنان، فلذلك قيل
بالزاي املعجمة والعني " املفزع"، مبعىن عظمت" تعاظمت"، اشتبه بعضها ببعض" تشات: "الشرح

قوم إذا فزعوا الفزع الذعر، وهذا مفزع ال: املهملة أي امللجأ، وأصل الفزع اخلوف، وقال ابن فارس
  .إليه فيما يدمههم، والفزع اإلغاثة

" وتعاظمت"، فاعل لفعل حمذوف يفسره املذكور بعده وهو تشات" األمور"، للشرط" إذا: "اإلعراب
فعل مضارع مرفوع " تعترفون. "جواب إذا وهناك إشارة إىل الزمان" فهناك"، عطف على تشات

أنتم تعترفون أو هم يعترفون : ل رفع خرب املبتدأ حمذوف أيبثبوت النون والواو فاعل واجلملة يف حم
  .مبتدأ مؤخر" املفزع"خرب مقدم " أين"، حبسب الفاعل يف يعترفون

  .فإنه ههنا إشارة إىل الزمان، وأصل وضعه اإلشارة إىل املكان" فهناك"يف : الشاهد
  .٧٨ /١ذكره الشاطيب يف شرحه لأللفية، والسيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه

)١/٤١٤(  

  

 أن يكون ٢"الحتمال" وال حجة فيهما، ١} هنالك ابتلي الْمؤمنونَ{: بقوله تعاىل" هنالك"ومثل 
  .اإلشارة إىل املكان

  .إىل آخره... أو بثم فه: وقوله



 موضع" هنت: "بفتح اهلاء وكسرها وقد يقال"  وهنا وهنا٤بثم "٣"البعيد"أنه يشار أيضا للمكان : يعين
  .بكاف اخلطاب" هناك وهناك:"وقد يقال" هنا"

  : ومنه قول الشاعر٦ الزمان كما ذكر يف التسهيل٥"نا"وقد يراد 
  ٧وبدا الذي كانت نوار أجنت... حنت نوار والت هنا حنت 

__________  
  ,١١:  سورة األحزاب١
  ".الحتماهلما" ب ويف أ، ج ٢
  . أ، ج٣
  .التنبيه، وال تتأخر عنه كاف اخلطابظرف ال يتصرف، وال يتقدمه حرف :  مث٤
  ".ا" ج ويف أ، ب ٥
  ".وهنا الزمان "٤١ قال يف التسهيل ص٦
وكان بنو قينة .  وهو ابن النوار بنت عمرو بن كلثوم-بضم اجليم وفتح العني- قائله شبيب بن جعيل ٧

فقال هذا، وقال ابن الباهليون أسروا شبيبا هذا يف احلرب وقعت بينهم وبني تغلب فأرنت أمه النوار 
 وكان سىب النوار بنت عمرو -بفتح فسكون- ابن فضلة -بفتح احلاء وسكون اجليم-بري هو حلجل 

  .بن كلثوم، وهو من الكامل
 من أمساء -بفتح النون والواو املخففة-" نوار"، من احلنني وهو الشوق وتوقان النفس" حنت: "الشرح

ى الكسر يف لغة مجهور العرب، وبنو متيم يعربونه إعراب ما ال وهو مبين عل، النساء وهو اسم أم الشاعر
 أخفت وكتمت -من أجن باجليم-" أجنت"ظهر " وبدا"مبعىن حني " هنا"يعين ليس " الت"ينصرف، 

  .وسترت
  .حنت هذه املرأة يف وقت ليس وقت احلنني وظهر الذي كانت أجنته من احملبة والعشق: املعىن

فاعل مبين على الكسر يف حمل رفع أو مرفوع بضمة " نوار"، لتاء للتأنيثفعل ماض وا: حنت: اإلعراب
ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب خرب " هنا"، حرف نفي: الواو للحال الت" والت"، ظاهرة

فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري " حنت"والت احلني حني : الت، وامسها حمذوف والتقدير
اسم موصول " الذي"، فعل ماض: الواو عاطفة بدا" وبدا"ل جر بإضافة هنا إليها مستتر واجلملة يف حم

فعل ماض والتاء " أجنت"، اسم كان" نوار"، والتاء للتأنيث، فعل ماض ناقص" كانت"، فاعل بدا
واجلملة يف حمل نصب خرب كان وامسها وخربها ال حمل هلا صلة ، للتأنيث والفاعل ضمري مستتر

  .املوصول
  .أشري ا إىل الزمان وأصلها أن تكون للمكان" هنا"يف : الشاهد
، وداود وابن هشام يف املغين ٦٦/ ١، واألمشوين ٣٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف خزانة األدب٢٨٣، والشاهد رقم ٧٨/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ١٥٠/ ٢



)١/٤١٥(  

  

  :املوصول
  . بذلك عن احلد، كما يف اسم اإلشارةهو حمصور بالعهد، فاستغىن

  .امسي وحريف: وهو قسمان
ما افتقر أبدا إىل عائد أو خلفه، ومجلة صرحية أو : واالمسي هو املذكور هنا، وقد حده يف التسهيل بقوله

  .٢هـ. ا. ١"غري طلبية وال إنشائية"مؤولة 
ها ا لتفتقر إليها وإىل عائد، لكن ال من النكرة املوصوفة جبملة، فإا حال وصف" أبدا: "فاحترز بقوله

فإا تفتقر أبدا إىل مجلة، " وإذ، حيث، وإذا"من " إىل عائد: "يصدق أا مفتقرة إليها أبدا، واحترز بقوله
 يف املوصولإىل ما ورد من الربط بالظاهر الذي هو " أو خلفه: "وأشار بقوله، ولكن ال تفتقر إىل عائد

  .أي عنه" سعيد الذي رويت عن اخلدريأبو : "املعىن حنو قوهلم
  .ومن الناس من ال جييز هذا: قال أبو علي يف التذكرة

وسيأيت بيان " الضارب: "يف حنو. الظرف واجلار مع ارور، والصفة الصرحية: وأراد باملؤولة ثالثة
  .٣ذلك

  .٤ما ال يتم جزءا إال بصلة وعائد: وحده ابن احلاجب بقوله
معربة قبل جميء الصلة، واإلعراب دليل متامها، : وأيهم هو أشد" اللذان واللتان": ٥:وقال يف التحفة

  .إخل... واألوىل ما ال تتم إفادته
  .هـ. ا. ٦ما أول مع ما يليه مبصدر ومل حيتج إىل عائد: وأما احلريف فحده يف التسهيل بقوله

__________  
  . ب١
  ,٣٣ التسهيل ص٢
  . ومجلة أو شبهها الذي وصل به٣
  من عندي الذي ابنه كفلك

  .وصفة صرحية
  . الكافية٣٥/ ٢ ٤
  ".حتفة املودود يف املقصور واملمدود" كتاب البن مالك امسه ٥
  .٣٣ التسهيل ص٦

)١/٤١٦(  



  

وخضتم كَالَّذي {:  حنو١"مصدر حمذوف"املوصوف به " الذي"من " ومل حيتج إىل عائد: "واحترز بقوله
  .خاضوه فإنه يؤول مع ما يليه مبصدر لكنه حيتاج إىل العائد أي كاخلوض الذي ٢} خاضوا

  .فكل من االمسي واحلريف مفتقر إىل صلة، والفرق بينهما أن االمسي يفتقر إىل عائد، واحلريف ال يفتقر إليه
  :وهو مخسة أحرف، ومل يذكر الناظم هنا احلريف فلنقدمه

وتوصل بفعل متصرف غري أمر، " ما"باألمر و وتوصل بفعل متصرف مطلقا خالفا ملن منع وصلها ٣"أن"
  :وندر وصلها بليس يف قوله، ٤وقد توصل جبملة امسية خالفا لقوم

  ٥مبا لستما أهل اخليانة والغدر......................................... ... 
__________  

  . أ، ب١
  ,٦٩ سورة التوبة ٢
 وإن ما وصلت بفعل جامد كانت خمففة من -نبفتح اهلمزة وإسكان النو- أي الناصبة للمضارع ٣

عجبت من أن قد قام : "وصلها باملاضي مثل} وأَنْ لَيس للْإِنسان إَلَّا ما سعى{: الثقيلة مثل قوله تعاىل
  ".أشرت إليه بأن قم"واألمر مثل ، "عجبت من أن يقوم زيد: "واملضارع مثل، "زيد

واجلملة ، "ال أصحبك ما يقوم زيد: "واملضارع، "دمت منطلقاال أصحبك ما : " وصلها باملاضي حنو٤
  ".ال أصحبك ما زيد قائم: "االمسية

  .وحبثت فلم أعثر على قائله،  مل يتعرض العيين لذكر قائله٥
  :وصدره

  أليس أمريي يف األمور بأنتما
  .وهو من الطويل

. لتاء يف لستما هي اسم ليسوا" فما لستما"حذفت النون تشبيها باإلضافة، وروي " أمريي: "الشرح
  أين العائد إىل املوصول احلريف؟: فإن قيل

" ما"ومن زعم أن ليس فعل جعل : املوصول احلريف ال حيتاج إىل عائد، وقال ابن عصفور: قلت
، "الذي"امسا موصوال مبرتلة " ما"مصدرية، وليس وامسها وخربها صلة هلا، ومن زعم أا حرف جعل 

  .بسببه: مبا لستما به أي: قدر ضمريا حمذوفا يربط الصلة باملوصول والتقديرويلزمه إذ ذاك أن ي
الباء زائدة والتقدير أليس أنتما أمريي، " بأنتما"، اهلمزة لالستفهام على سبيل التقرير" أليس: "اإلعراب

فما موصول حريف وتوصل بفعل متصرف غري " مبا لستما"، وحذفت النون يف أمريي تشبيها باإلضافة
" اخليانة"، خرب ليس منصوب" أهل"، أمر وقد وصلت ههنا بفعل جامد وهو قوله لستما والتاء اسم ليس

  .عطف عليه" والغدر"، مضاف إليه
  .بليس وهو نادر" ما"حيث جاء وصل " مبا لستما"يف : الشاهد



)١/٤١٧(  

  

  ".جد ما دمت واجدا: "وتنفرد بنيابتها عن ظرف زمان كقولك
أَلَم تر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في {: تشاركها يف ذلك، وجعل منه قوله تعاىل" أن "أن: وزعم الزخمشري

لْكالْم اللَّه اهأَنْ آت هب١} ر.  
  .يف اآلية صاحلة للتعليل، وهو املعىن امع عليه وال عدول عنه" أن"وهو مردود، ألن 

  .ية اسم فتحتاج إىل عائداملصدر" ما" أن ٢وذهب األخفش وابن السراج
  .أا حرف فال حتتاج إىل عائد، وهو مذهب سيبويه: والصحيح

  . أا على كال القولني ال يعود عليها من صلتها شيء وهو خالف ما نقله غريه٣وذكر أبو البقاء: قلت
  .٤"وال تقع إال جمرورة بالالم أو مقدرا معها الالم"وتوصل بفعل مضارع " كي"و
  .ل بامسها وخربها وتوص٥"أن"و

__________  
  ,٢٥٨:  سورة البقرة١
كان من أحدث تالميذ املربد سنا مع ذكاء وفطنة، .  هو أبو بكر حممد بن السري البغدادي النحوي٢

وكان املربد يقربه إليه، وقرأ عليه كتاب سيبويه، وكان يعول يف النحو على مذهب الكوفيني، وله 
ما زال النحو جمنونا حىت :  الذي مجع فيه أصول العربية وقيل فيهكتاب األصول: مصنفات كثرية منها

  .هـ٣١٦عقله ابن السراج، وله شرح على كتاب سيبويه وخمتصر يف النحو، مات رمحه اهللا شابا سنة 
 هو أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني حمب الدين العكربي البغدادي الضرير النحوي قرأ العربية على ابن ٣

ه حىت حاز قصب السبق، وأصبح إماما يشار إليه وكان ثقة صدوقا دينا حسن األخالق اخلشاب وغري
متواضعا، أصيب يف صباه باجلدري فأضر به فكانت حتضر إليه املصنفات وتقرأ عليه فإذا حصل ما يريد 

شرح اإليضاح والتكملة، واللمع، وله اللباب يف العلل واإلعراب، : وصنف كتبا كثرية منها، أماله
  .هـ٦١٦ومات سنة ، غري ذلكو
  ".جئت لكي تكرم زيدا"ومثاهلا " لفظا أو تقديرا" أ، ج ويف ب ٤
وتؤول مبصدر } أَو لَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا{:  مفتوحة اهلمزة مشددة النون، وتوصل جبملة امسية قال تعاىل٥

ها إن كان جامدا، وباالستقرار إن من خربها مضاف إىل امسها إن كان خربا مشتقا ويكون مضافا إىل امس
  .كان ظرفا أو جارا وجمرورا

)١/٤١٨(  

  



وأكثر وقوعها بعد ما يدل على متن كقوله " أن" خالفا ملن أنكرها، وعالمتها أن يصلح موضعها ١"لو"و
  .٢} يود أَحدهم لَو يعمر{: تعاىل

 الفراء ٣"من املتقدمني"وف املصدرية، وممن ذكر يف احلر" لو"وأكثر النحويني ال يذكرون : قال املصنف
  ".كما"وأبو البقاء وتوصل بفعل متصرف غري أمر ، ٤وأبو علي، ومن املتأخرين التربيزي

  :فقد بينه بقوله: وأما املوصول االمسي
  موصول االمساء الذي األنثى اليت

  .وعمذكر ومؤنث، وكل منهما مفرد أو مثىن أو جمم: املوصول االمسي ضربان
إثبات يائه وحذفها مع إبقاء الكسرة، وحذفها مع إسكان الذال : وفيه ست لغات" الذي"فاملفرد املذكر 

  . وختفيف الياء الساكنة٥"والالم"وتشديدها مكسورة ومضمومة، والسادسة حذف األلف 
  :مث قال. وفيها تلك اللغات الست أيضا" اليت"وللواحدة املؤنثة 

  واليا إذا ما ثنيا ال تثبت...... ... .......................
  ... .............................بل ما تليه أوله العالمه 

 ٦"الذال"فتحذف الياء وتويل احلرف الذي تليه الياء وهو " الذي، اللذان"أنك تقول يف تثنيه : يعين
  .تليهما نون مكسورة، عالمة التثنية وهي األلف رفعا والياء جرا ونصبا

 التاء كما يف ٧"وهي"فتحذف الياء أيضا وتويل عالمة التثنية ما قبلها " اللتان: اليت"ول يف تثنية وتق
  :فيقال، املذكر، وكان القياس إثبات الياء فيهما

__________  
  :كود وأحب من غري الغالب،  والغالب وقوعها بعد ما يفيد التمين١

  ما كان يضرك لو مننت ورمبا
  يظ احملنقمن الفىت وهو املغ

  ,٩٦:  سورة البقرة٢
  . ب٣
حيىي بن علي بن حممد أبو زكريا ابن اخلطيب التربيزي، كان أحد األئمة يف النحو واللغة :  هو٤

شرح اللمع، والكايف يف العروض والقوايف، وغري ذلك، ولد سنة إحدى : ومن تصانيفه، واألدب
  .ىل سنة ثنتني ومخسمائةوعشرين وأربعمائة، ومات فجأة يف بغداد يف مجادى األو

  . أ، ج٥
  ".الدال" أ، ب ويف ج ٦
  ".وهو" ب ويف أ، ج ٧

)١/٤١٩(  



  

"ان"وحنوه من املنقوص " الشجي"كما يقال يف تثنية " اللذيان واللتيانبإثبات الياء" الشجِي.  
ل عالمة  حظ يف التحريك، فلذلك مل تفتح قب١"ليائهما"ملا كان مبنيني مل يكن " الذي واليت"إال أن 

  .التثنية، بل بقيت ساكنة، فحذفت اللتقاء الساكنني
  .والنون إن تشدد فال مالمه: "وقوله

وهو مع األلف متفق على ، "اللذان واللتان: "فتقول" الذي واليت"إشارة إىل جواز تشديد النون يف تثنية 
ربنا أَرِنا  {٢ة ابن كثريجوازه، وأما مع الياء فمنعه البصريون، وأجازه الكوفيون، وهو الصحيح لقراء

  .بالتشديد- ٣} الَّذَينِ أَضلَّانا
  :تنبيه

  :لغة ثالثة وهي حذف النون كقول الفرزدق" الذي واليت"يف تثنية 
  ٤قتال امللوك وفككا األغالال... أبين كليب إن عمي اللذا 

__________  
  ".هلما" أ، ج ويف ب ١
أحد أصحاب القراءات السبع، كان إمام الناس يف ، ن عمرو املكيأبو معبد عبد اهللا بن كثري ب:  هو٢

، القراءة مبكة مل ينازعه فيها منازع، ولد مبكة سنة مخس وأربعني، وكان عاملا بالعربية فصيحا بليغا مفوها
لقي من الصحابة عبد اهللا بن الزبري وأبا أيوب األنصاري، وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم، ومل يزل 

  .هـ١٢٠مع عليه يف القراءة مبكة حىت تويف سنة اإلمام ا
  ,٢٩:  سورة فصلت٣
 يفخر على جرير، ونسبه الصاغاين يف العباب إىل األخطل -قاله الزخمشري وغريه- هو للفرزدق ٤

  .وهو من الكامل، يهجو جريرا
مرو بن كلثوم أبو حنش قاتل شرحبيل، وع: قيل املراد ما": عمي"قبيلة جرير، " بنو كليب: "الشرح

  .مجع غل وهو احلديد الذي جيعل يف الرقبة" واألغالل"، قاتل عمرو بن هند
  .يفتخر على جرير بأن قومه شجعان، وأن عميه قتال ملكني عظيمني وخلصا األسرى من أغالهلم: املعىن

 حرف" إن"، مضاف إليه" كليب"، اهلمزة للنداء وبين منادى منصوب ألنه مضاف" أبين: "اإلعراب
" اللذا"، اسم إن وأصله عمني يل فلما أضيف إىل ياء املتكلم سقطت نون التثنية" عمي"، توكيد ونصب

  " =امللوك"، فعل ماض وألف االثنني فاعله" قتال"، اسم موصول خرب إن

)١/٤٢٠(  

  



  :وقول اآلخر
  ١لقيل فخر هلم صميم... مها اللتا لو ولدت متيم 
لضرورة الشعر وهو خمالف ملا يف " مها اللتا: "نون من قولهأن حذف ال: وذكر يف شرح التسهيل

  . وحذفها٢"نوا"جيوز إثبات : التسهيل، فإنه قال
  :وقد ذكر فيه قبل ذلك أن من أسباب حذف نون التثنية تقصري الصلة، ومثله يف الشرح بقوله

  قتال امللوك وفككا األغالال... أبين كليب إن عمي اللذا 
__________  

" األغالال"، الواو عاطفة فككا فعل وفاعله" وفككا"، عول به واجلملة ال حمل هلا صلة املوصولمف= 
  .مفعول به واجلملة عطف على ما قبلها

حيث حذف نون اللذان ختفيفا إذ أصله اللذان قتال امللوك وهو لغة بين احلارث بن " اللذا"يف : الشاهد
  .كعب وبعض بين ربيعة

وأيضا ، ٢٠، وداود، والسندويب، والسيوطي ص٩٩/ ١ابن هشام :  األلفيةذكره من شراح: مواضعه
 يف خزانة ٤٩٩والشاهد ، ١٥٤/ ٣وابن يعيش يف شرح املفصل ، ٤٩/ ١ذكره يف مهع اهلوامع 

  ,٩٥ ص١األدب، وكتاب سيبويه ج
 من وهو، هو األخطل وامسه غياث بن غوث بن الصلت، ويلقب باألخطل النصراين لكرب أذنه:  قائله١

  .الرجز
" فخر هلم عميم"بالصاد املهملة املفتوحة ويروى " صميم"قبيلة وهو متيم بن مر بن أد، " متيم: "الشرح

  .فخر شامل هلم: أي
  .مها املرأتان لو ولدما متيم لكان هلم الفخر اخلالص: املعىن

مها املرأتان : ذوف تقديرهخرب املبتدأ وأصله اللتان وهي صفة موصوفها حم" اللتا"، مبتدأ" مها: "اإلعراب
فاعله فعل الشرط ومجلة لو ولدت متيم صلة املوصول " متيم"، فعل ماض" ولدت"، للشرط" لو"، اللتان

  .جواب الشرط" لقيل"، والعائد حمذوف تقديره لو ولدا وإمنا أنث الفعل يف ولدت ألن متيما قبيلة
جار وجمرور يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو " مهل"صفة له " صميم"مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة " فخر"

  .واجلملة وقعت مقوال للقول، معترض بني الصفة واملوصوف
  .حيث حذف النون واألصل اللتان، وهذه لغة بين احلارث وبعض ربيعة" اللتا"يف : الشاهد
 وأيضا ذكره يف، ٢٠، والسندويب والسيوطي ص١٠/ ١ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف خزانة األدب٤٢٤والشاهد ، ٤٩/ ١مهع اهلوامع 
  ".نونه" أ، ج ويف ب٢

)١/٤٢١(  



  

  .وقد ذكر غريه أن حذف هذه النون لغة بين احلارث بن كعب وبعض ربيعة
  .١حبذف األلف والالم" لذان: "وذكر يف التسهيل لغة رابعة وهي

  :وقوله
  .............................أيضا... والنون من ذين وتني شددا 

  .يعين أن النون يف تثنية اسم اإلشارة قد تشدد أيضا مع األلف باتفاق
  .٤ومع الياء على الصحيح كما تقدم، ٣"فذانك برهانان: "٢ومنه قراءة ابن كثري وأيب عمرو

  :مث ذكر وجه التشديد فقال
  وتعويض بذاك قصدا.... 
،  التعويض عن الياء احملذوفة على غري قياس كما تقدمقصد به" اللذين واللتني"أن تشديد النون يف : يعين

فإن حقها أن تثبت كما ثبتت ألف " ذواتا"عوض عن األلف احملذوفة من " ذين وتني"والتشديد يف 
  .٥هذا ما ذهب إليه املصنف، املقصور

  .دليال على البعد" ذانك"وتقدم مذهب من جعل تشديد النون يف 
  ".ذين وتني" القول جواز التشديد يف ويبطل هذا: قال يف شرح التسهيل

 يف حالة القرب على عدم جعله على سبيل اللزوم ٦"ذين وتني"وأجيب بأنه ال يدل جواز التشديد يف 
  .دليال على حالة البعد بل قد يلزم الشيء داللة على شيء يف حال، وإن كان جائزا يف حال أخرى

  .قوم على صحتها دليلوذكر يف البسيط يف علة تشديد النون أقواال ال ي
__________  

  ".وقد يقال لذي ولذان: "٣٣ قال يف التسهيل ص١
أحد أصحاب القراءات السبع، كان أعلم ، أبو عمرو زبان بن العالء بن عمار املازين البصري:  هو٢

وف أبو حممد بن حيىي املعر: الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة، ومن أكثر أتباعه ضبطا لقراءته
لقد كادت . ال إله إال اهللا. باليزيدي النحوي، مر به احلسن والناس عكوف عليه وحلقته متوافرة فقال

كل عز مل يوطد بعلم فإىل ذل يئول، وتويف أبو عمرو يف قول األكثرين سنة . العلماء أن يكونوا أربابا
  .هـ١٥٤

  ,٢٢:  سورة القصص٣
  .بالتشديد" إحدى ابنيت هاتني: " قرئ٤
  .هـ. ا". وهذا التشديد املذكور لغة متيم وقيس "٦٧/ ١ال األمشوين  ق٥
  . أ، ب٦

)١/٤٢٢(  



  

  :مث انتقل إىل اجلمع فقال
  مجع الذي اُأللَى الذي مطلقا

  . وإمنا هو اسم مجع١وتسميته مجعا جتوز" األىل"أحدمها : أن الذي له مجعان: يعين
  :ان يف قولهوقد يرد األىل للمؤنث وهو قليل، وقد اجتمع األمر

  ٢تراهن يوم الروع كاحلدإ القبل... وتبلى األىل يستلئمون على األىل 
__________  

اسم مجع الذي، أو باالستعارة لعالقة املشاة باجلمع احلقيقي يف إفادة : جماز باحلذف، والتقدير:  أي١
  ,١٢٥/ ١صبان . هـ. ا. كل التعدد، ولك أن جتمع اجلمع مبعناه اللغوي وحينئذ ال جيوز

  . قائله أبو ذؤيب خويلد بن خالد اهلذيل، من قصيدة المية من الطويل٢
  :وقبله

  قدميا فتبلينا اخلطوب وما نبلي... فتلك خطوب قد متلت شبابنا 
تفنينا، " تبلينا"استمتعت م، " متلت شبابنا"مجع خطب وهو األمر العظيم، " اخلطوب: "الشرح

اخلوف والفزع، وأراد به يوم ": يوم الدرع"لبس الألمة وهي الدرع، من استألم الرجل إذا " يستلئمون"
 وهو طائر -مجع حدأة بوزن عنبة وعنب-بكسر احلاء ورمبا فتحوها وفتح الدال " احلدإ"احلرب، 

 مجع قبالء، وهي اليت يف عينها القبل، -بضم القاف وسكون الباء-" القبل. "معروف وأراد ا اخليول
  .ف والباء مجيعها وهو احلوروالقبل، بفتح القا

إن حوادث الدهر والزمان قد متتعت بشبابنا فتبلينا املنون وما نبليها وتبلي من بيننا الدارعني : املعىن
  .واملقاتلة فوق اخليول اليت تراها يوم احلرب كاحلدإ يف سرعتها وخفتها

اسم موصول مبعىن الذي " األيل"، فعل مضارع فاعله ضمري اخلطوب مستترا فيه" تبلي: "اإلعراب
  .يفعلون به لتبلي

جار وجمرور متعلق مبحذوف " على األىل"، مجلة من فعل وفاعل ال حمل هلا صلة املوصول" يستلئمون"
. فعل مضارع فاعله ضمري املخاطب مستترا فيه وجوبا" تراهن"، حال من االسم املوصول الواقع مفعوال

جار وجمرور متعلق " كاحلدإ"، مضاف إليه" الروع"، رىظرف زمان متعلق بت" يوم"، هن مفعول لترى
واجلملة من ترى وفاعله وما تعلق به ال حمل هلا ، بترى أو متعلق مبحذوف حال من األىل ارور بعلى

  .صفة للحدإ" القبل"، صلة املوصول
، يف مجع املذكريف املرة األوىل " األىل"حيث استعمل لفظ " األىل تراهن"و" األىل يستلئمون"يف : الشاهد

الواو، واستعمله يف املرة الثانية يف مجع املؤنث بدليل : وهو" يستلئمون"بدليل ضمري مجاعة الذكور يف 
  .هن: وهو" تراهن"ضمري مجاعة اإلناث يف 



، ٦٨/ ١وداود األمشوين ، ٨٠/ ١وابن عقيل ، ٣٤ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه
  .٨٣/ ١ه يف مهع اهلوامع وأيضا ذكر، ٢٠والسيوطي ص

)١/٤٢٣(  

  

  :باملد ومنه قول كثري" األالء"وقد يقال 
  ١سيوف أجاد القني يوما صقاهلا... أىب اهللا للشم األالء كأم 

  .رفعا ونصبا وجرا؛ ألنه مبين فال يتغري: مطلقا أي" الذين"واآلخر 
 ٣ فهو كالعاملني٢"والذي علم"لم فيه أيضا جتوز؛ ألنه خمصوص بأويل الع" الذين"وإطالق اجلمع على 

  .وقد تقدم
أعربت ألن التثنية من خواص األمساء " الذي واليت"قد تقدم أن تثنية اسم اإلشارة وتثنية : فإن قلت

  .؟ ألن اجلمع من خواص األمساء كالتثنية"الذين"فهال أعرب ،  شبه احلرف٤"فعارضت"
__________  

نت مجيل بن حفص بن إياس بن عبد العزى وكان رافضيا لكثري بن عبد الرمحن صاحب عزة ب:  هو١
  .وهو من قصيدة هائية من الطويل، تويف سنة مخس ومائة باملدينة، كثري التعصب آلل أيب طالب

 مجع أشم، مأخوذ من -بضم الشني وتشديد امليم-" للشم"من اإلباء وهو أشد االمتناع " أىب: "الشرح
" أجاد"ة األنف مع استواء أعاله، وذلك مما ميتدح به العرب  وهو ارتفاع يف قصب-بفتحتني-الشمم 
بكسر الصاد وفتح القاف -" صقاهلا" احلداد ومجعه قيون، -بفتح القاف وسكون الياء-" القني"أحكم 
  .الصقل اجلالء:  اجلالء وزنا ومعىن، قال ابن منظور-املخففة

جار وجمرور متعلق " للشم"، هللا فعل النقائصأىب ا: فعل وفاعل واملفعول حمذوف أي" أىب اهللا: "اإلعراب
حرف : كأن" كأم"، اسم موصول مبعىن الذين صفة للشم مبين على الكسر يف حمل جر" األالء"، بأىب

فاعل " القني"، فعل ماض" أجاد"، خرب كأن" سيوف"، تشبيه ونصب والضمري العائد إىل الشم امسه
مفعول ألجاد والضمري العائد إىل السيوف مضاف " اصقاهل"، ظرف زمان معمول ألجاد" يوما"، أجاد
ومجلة كأن وامسها وخربها ال حمل هلا . ومجلة أجاد وفاعله وما تعلق به يف حمل رفع صفة لسيوف. إليه

  .صلة املوصول
" كأم: "بدليل ضمري مجاعة الذكور الواقع يف قوله" الذين"حيث استعمله مكان " األالء"يف : الشاهد

  .عائدا إليه
والسيوطي ، ١١٢وابن هشام يف شذور الذهب ص، ٦٨/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  ,٨٣/ ١يف مهع اهلوامع 



  .يف العاقل وغريه" عام" أ، ج ٢
. ا. فيكون الذين اسم مجع كالعاملني: أي. يف اختصاص اجلمع بالعقالء وعموم املفرد هلم ولغريهم:  أي٣

  ,١٢٥/ ١صبان . هـ
  ".فاندفعت" أ، ج  ب ويف٤

)١/٤٢٤(  

  

 فيه، ٢"معىن اجلمعية" مل تعترب ١"تقرر"ملا مل جير على سنن اجلموع لكونه أخص من واحدة كما : قلت
  .فبقى على بنائه

شبه بالشجي، والشجيني، يف اللفظ وبعض " الذي والذين"وعلى كل حال ففي : قال يف شرح التسهيل
نصر : "فيقولون،  مشهور٣ك إعراب الذيل بل إعرابه يف لغة هذيلاملعىن، فلذلك مل جتمع العرب على تر

  :وإىل هذه اللغة أشار بقوله" اللذون آمنوا على الذين كفروا
  وبعضهم بالواو رفعا نطقا

  .ونقلها بعضهم عن عقيل: قلت
  :تنبيه
 أربع لغات املشهورة ولغة هذيل وحذف نونه لطول االسم بالصلة مطلقا، هكذا ذكر" الذين"يف 

  :املغاربة وأنشدوا قول الشاعر
  ٤هم القوم كل القوم يا أم خالد... وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 

__________  
  ".تقدم" أ، ج ويف ب ١
  . ب، ج٢
من القبائل العربية القحطانية اليت أسهمت يف الوضع اللغوي، وعنها أخذ اللسان العريب، :  هذيل٣

  .وكان فيها أكثر من سبعني شاعرا مشهورا
والبيت من .  أمه، وهو شاعر إسالمي حمسن متمكن-بالزاي-األشهب ابن زميلة وزميلة :  قائله٤

  .الطويل
 وهو -بفتح احلاء-من احلني . أي هلكت: حانت، ويروى وإن األيل" وإن الذي حانت: "الشرح

-جة  موضع بني البصرة وضربة وهو معروف، وأما فل-بفتح الفاء وسكون الالم-" بفلج"اهلالك، 
  .نفوسهم" دماؤهم" فهي مدينة بأرض اليمن، وتسمى فلج األفالج، -بتحريك الالم

فعل ماض والتاء " حانت"، اسم إن" الذي"، الواو للعطف وإن حرف توكيد ونصب" وإن: "اإلعراب



فاعل ومضاف إليه، واجلملة ال حمل هلا صلة " دماؤهم"، جار وجمرور متعلق بالفعل" بفلج"، للتأنيث
مضاف إليه، واجلملة يف " القوم"، تأكيد ألجل املدح والثناء" كل"، خربه" القوم"، مبتدأ" هم"، لاملوصو

  .مضاف إليه" خالد"، يا حرف نداء وأم منادى منصوب" يا أم"، حمل رفع خرب إن
  .وذلك للتخفيف. وإن الذين حانت: حيث حذف الشاعر النون من الذين إذ أصله" الذي: "الشاهد

قال . هذه لغة هذيل فال حيتاج للضرورة، وأنه ورد يف القرآن: وقلت. ف النون للضرورةإن حذ: وقيل
  .} وخضتم كَالَّذي خاضوا{: تعاىل

، والسيوطي يف ١٥٥/ ٣، وابن يعيش يف شرح املفصل ١٦٤/ ١ذكره ابن هشام يف املغين : مواضعه
  .٩٦ ص١تاب سيبويه جوك،  يف خزانة األدب٤٢٦، والشاهد رقم ٤٩/ ١مهع اهلوامع 

)١/٤٢٥(  

  

وأنشد . هـ. ا. ١يف غري ختصيص كثريا، وفيه للضرورة قليال" الذي"ويغين عنه : وفصل املصنف فقال
 خمالف ملا ذكره أول التسهيل، فإن ذكر حلذف النون أسبابا ٣"هو: " قيل٢"و"البيت على أنه ضرورة 

  .هـ. ا. ٥ة لإلضافة وللضرورة ولتقصري صل٤"النون"وتسقط : فقال
املفرد اللفظ قد يعرب عن مجع، ال " الذي"ويغين عنه الذي، معناه أن : هو غري خمالف له، فإن قوله: قلت

  .أنه مجع حذفت نونه
  ".من" جاز أن يعرب به عن مجع محال على ٦"ختصيص"وإذا مل يقصد بالذي : أال ترى قوله يف الشرح

  .ردا عرب به عن اجلمع، وأن يكون مجعا حذفت نونه الذي حانت، فمحتمل ألن يكون مف٧"وإن"وأما، 
صراط : "٨"يقرأ"مسعت أعرابيا : قال أبو عمرو". الذين: "فيقال، حذف األلف والالم: واللغة الرابعة

  . بتخفيف الالم٩"لَذين
  :مث انتقل إىل مجع املؤنث فقال

  بالالت والالء اليت قد مجعا
  .إثبات الياء وحذفها: وفيه لغتان" لالتا "١٠"أحدمها: "هلا مجعان" اليت"يعين أن 

__________  
  ,٣٣ التسهيل ص١
  . ج٢
  ".هذا" أ، ج ويف ب ٣
  . يف نسخة أ٤
  . يف إعراب املثىن١٢ التسهيل ص٥



  ".خمصص" ب ويف أ، ج ٦
  . ب٧
  ".يقول" ج ويف أ، ب ٨
  ,٦ سورة الفاحتة ٩

  ".أحدمها" أ، ب ويف ج ١٠

)١/٤٢٦(  

  

  .إثبات الياء وحذفها: تان أيضاوفيه لغ" الاليت"واألخرى 
بالقصر، " والال"بالقصر " وباللواء"باملد " واللواء"بإثبات الياء وحذفها " اللوايت"مجوع أخر منها " ولليت"

  .٢وإمنا هي أمساء مجوع، ومعربا إعراب أوالت وليست هذه جبموع حقيقية، ١"أ"مبنيا على الكسر 
يراد به من يعقل " الذي"مجع " الذين"الصحيح أن : ع قال يف هذه اجلمو٣"تفصيل"ويف شرح التسهيل 

على " لاليت والالئي"مجعان " اللوائي"و" اللوايت"وكذلك " الاليت"مرادف " الالئي"مجع " الالءات"وأن 
  . اهلوادي-وهو العنق-حد قوهلم يف اهلادي 

جلمع، وحيتمل أن يكون مجعا فيحتمل أن يكون امسا للجمع؛ ألنه ليس على بناء من أبنية ا" الاليت"وأما 
  ".اليت" " حروف٤معىن"ألنه متضمن 

  ". التصغري٥كونه خمالفا ألبنية" اللتيا"اجلموع، كما افتقر يف "ويفتقر كونه خمالفا ألبنية 
  .وغريمها من املوصوالت الدالة على مجع فأمساء مجوع" الاليت واألىل"وأما 

  .فحذفوا التاء والياء" وايتالاليت والل"أصلهما " الال واللوا"وذكر أن 
  :وقوله. ٦"قصرا"واألظهر عندي أن األصل يف اللوا اللواء ويف الالء الاليت مث : قال

  والالءى كالذين تزرا واقعا
  :يشري ا إىل حنو قوله
  ٧علينا الالء قد مهدوا احلجورا... فما آباؤنا بأمن منه 
__________  

  . ب، ج١
  ,٦٨/ ١ راجع األمشوين ٢
  .أ، ج ٣
  . أ٤
  .أ٥



  ".قصروا" ب ويف أ، ج ٦
  .وهو من الوافر،  قائله رجل من بين سليم وأنشده الفراء٧

يرجع إىل املمدوح قبله " منه"أفعل تفضيل من قوهلم من عليه منا إذا أنعم والضمري يف " أمن: "الشرح
مجع حجر وحجر " حلجورا"تسويتها وإصالحها :  من متهيد األمور أي-بتخفيف اهلاء للوزن-" مهدوا"

  . =اإلنسان وحجره بفتح احلاء وكسرها

)١/٤٢٧(  

  

  .مبعىن الذين، واألصل فيه أن يكون للمؤنث كما تقدم" الالء"فاستعمل 
  :تنبيه

قد ذكر يف شرح التسهيل " و"مطلقا وهذيل تعربه كما أعربت الذين " الالئني"أيضا " الذي"من مجوع 
  ".الذين"رادف م" الالئي"مجع " الالئني"أن 

  :مث أشار إىل ألفاظ أخرى من املوصوالت بقوله
  ومن وما وأل تساوي ما ذكر

  .وتثنيتهما ومجعهما" اليت"و" الذي"تستعمل مبعىن " األمساء"يعين أن هذه 
ممن يدعو ومن أَضلُّ {:  أو ملرتل مرتلته كقوله تعاىل٢} ومنهم من يستمع إِلَيك{: ملن يعقل حنو" فمن"

لَه جِيبتسلَا ي نم اللَّه وند نفعرب عن األصنام مبن لترتيلها مرتلة العاقل، أو ملختلط به كقوله ٣} م 
  أَلَم تر أَنَّ اللَّه{: تعاىل

__________  
متنانا علينا ليس آباؤنا الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا حجورهم لنا كاملهد بأكثر ا: املعىن= 

  .من هذا املمدوح
، اسم ما أو مبتدأ مرفوع بالضمة والضمري مضاف إليه" آباؤنا"، نافية حجازية أو متيمية: ما: اإلعراب

"نالباء زائدة" بأم ،نتلبة من أجل حرف اجلر : أمخرب ما النافية أو خرب املبتدأ وقد منعت احلركة ا
كالمها جار وجمرور " منه، علينا"، يها موقع الكلمة من اإلعرابالزائد من ظهور احلركة اليت يقتض

حرف " قد"، اسم موصول نعت آلباء مبين على الكسر يف حمل رفع" الالء"، متعلق بقوله أمن وقوله
واجلملة من الفعل والفاعل ، مفعول به واأللف لإلطالق" احلجورا"، فعل وفاعل" مهدوا"، حتقيق

  .لة املوصولواملفعول ال حمل هلا ص
أطلق الشاعر الالء على مجاعة املذكر مجع الذي مبعىن الذين واألكثر لكوا مع " الالء"يف : الشاهد

  .} واللَّائي يئسن{: املؤنث حنو قوله تعاىل



، ٨١/ ١، وابن عقيل ١٠٤/ ١، وابن هشام ٣٤ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .ب، ج" ١. "٢٢، واملكودي ص٢١، والسيوطي ص٦٩/ ١مشوين والسندويب، وداود، واأل

  ".األشياء" أ، ج ويف ب ١
  ,٢٥ سورة األنعام ٢
  .٥ سورة األحقاف ٣

)١/٤٢٨(  

  

 أو ٢} ومنهم من يمشي علَى أَربعٍ{:  أو ملقترن به حنو١} يسجد لَه من في السماوات ومن في الْأَرضِ
  .على ما ال يعقل، القترانه مبن يعقل فيما فصل مبن" من"وقع 

على ما " من" وأجاز قطرب وقوع ٣} أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق{: كقوله تعاىل: قال يف شرح التسهيل
 ٥} واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ{: ملا ال يعقل حنو" ما"و.  بال شرط، واستدل مبا ال حجة فيه٤"يعقل"ال 

 ٨} فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء، {٧"أي وبانيها "٦} والسماِء وما بناها{: أو لصفة من يعقل حنو
  .٩"هنالك"أخربين ما : أي الطيب، أو ملبهم أمره حنو أن ترى شبحا تقدر إنسانيته وعدم إنسانيته، فتقول

إِني {: يته ومل تدر أهو ذكر أم أنثى؟ ومنه قوله تعاىلوكذلك لو علمت إنسان: قال يف شرح التسهيل
  .١٠} نذَرت لَك ما في بطْنِي

 ١٢ ال يعقل١١"مبا"أو ملختلط ، ألن احلمل حينئذ مل يتصف بالعقل" من"أتى مبا دون : وقال غريه: قلت
  : يف الكافية قال١٣} وللَّه يسجد ما في السماوات وما في الْأَرضِ{: حنو

  يف أن جييء منهما مبا اتفق... وعند االختالط خري من نطق 
__________  

  ,١٨:  سورة احلج١
  ,٤٥:  سورة النمل٢
  ,١٧:  سورة النحل٣
  ".يعلم" أ، ب ويف ج ٤
  ,٩٦ سورة الصافات ٥
  ,٥:  سورة الشمس٦
  . أ، ج٧
  ,٣:  سورة النساء٨
  ".هاك" أ، ويف ب، ج ٩



  .٣٥:  سورة آل عمران١٠
  ".مبن" أ، ج ويف ب ١١
  ,١٢٦/ ١صبان . هـ. ا. يف حال اختالط العاقل بغريه:  أي١٢
  .٤٩:  سورة النحل١٣

)١/٤٢٩(  

  

على آحاد من يعقل، ونسبه " ما" ومن وافقهم، وقوع ١وأجاز أبو عبيدة وابن درستويه وابن خروف
  .صنفابن خروف إىل سيبويه، واستدلوا بظواهر تأوهلا املخالف ووافقهم امل

  :مسألة
 واستفهامية ٢} من يضللِ اللَّه فَلَا هادي لَه{: هلا أربعة أقسام موصولة وقد ذكرت، وشرطية حنو" من"

  ".مررت مبن معجب لك: " ونكرة موصوفة حنو٣} من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه{: حنو
 يف موضع خيتص بالنكرة ٤"أن تقع"كرة موصولة إال ن" من"وزعم الكسائي أن العرب ال تستعمل 

  :يف قوله" رب"كوقوعها بعد 
  ٥ومؤمتن بالغيب غري أمني... أال رب من تغتشه لك ناصح 

__________  
أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف بن خروف النحوي األندلسي كان إماما يف العربية، أخذ :  هو١

روف باخلدب، وكان خياطا يقسم ما يكسبه نصفني بينه وبني النحو عن حممد بن طاهر األنصاري املع
هـ ست ٦٠٦أستاذه، ومن تصانيفه شرح اجلمل للزجاجي، وشرح سيبويه وتويف بإشبيلية سنة 

  .وستمائة عن مخسة ومثانني عاما
  ,١٨٦ سورة األعراف ٢
  ,٢٥٥ سورة البقرة ٣
  . ب٤
وبالبحث مل أعثر على . علم إىل قائلومل ينسبه األ" ٢٧١ ص١ج" هذا البيت من شواهد سيبويه ٥

  .قائله
  .تراه أمينا ناصحا" مؤمتن"تظن به الغش واخلديعة، " تغتشه: "الشرح

  .قد ينصح اإلنسان ويتواله إنسان يظن به الغش، وقد يغشه وخيدعه إنسان يأمنه ويثق به: املعىن
 مبتدأ مبين على السكون يف نكرة" من"، حرف جر شبيه بالزائد" رب"، أداة استفتاح: أال: اإلعراب
فعل مضارع فاعله ضمري املخاطب املستتر فيه واهلاء ضمري عائد إىل من يف : تغتش" تغتشه"، حمل رفع



واجلملة من الفعل وفاعله ومفعوله يف حمل جر صفة ملن مراعاة جلرها برب أو يف حمل . حمل نصب مفعول
إنه : رواه األعلم جمرورا وقال" ناصح"، تعلق بناصحجار وجمرور م" لك"، رفع صفة ملن أيضا ألا مبتدأ

وعندي . رب إنسان ناصح لك تظنه غاشا موجود: صفة ثانية ملن وعليه فخرب املبتدأ حمذوف والتقدير
فهو مرفوع تقديرا على أنه " من"معطوف على " ومؤمتن"، أن األحسن رفع ناصح على أنه خرب املبتدأ

جره األعلم على أنه صفة ملؤمتن وخربه حمذوف " غري أمني"، لق مبؤمتنجار وجمرور متع" بالغيب"، مبتدأ
  .وعندي أنه مرفوع على أنه خرب كما تقدم يف املعطوف عليه

" من"والدليل على أن ، "تغتشه"نكرة ووصفها جبملة " من"حيث استعمل " رب من تغتشه"يف : الشاهد
  .هي حرف ال يدخل إال على النكراتو" رب"يف موضع نكرة وليست موصولة أنه قد دخلت عليها 

  .٢٨/ ٢، ٩٢/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٧٠/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

)١/٤٣٠(  

  

  :١"الشاعر"يف قول " رب"نكرة موصوفة بعد " ما"كما تكون 
  ٢له فرجة كحل العقال... رمبا تكره النفوس من األمر 

  :ورد بقول الشاعر
  ٢حب النيب حممد إيانا... ال على من غرينا فكفى بنا فض

__________  
  . أ، ب١
حنيف بن عمري اليشكري، : وقيل، أمية بن أيب الصلت: قيل،  هذا البيت يروى يف عدة روايات٢

  .لنهاز ابن أخت مسيلمة الكذاب، واألول أشهر، وهو من اخلفيف: وقيل
العقال : كسر العني وهو القيد، وقال ابن األثريب" العقال"، بفتح الفاء وهو االنفراج" فرجة: "الشرح

  .احلبل الذي يعقل به البعري
  .رب شيء تكرهه النفوس من األمر له انفراج سهل سريع كحل عقال الدابة: املعىن

فعل " تكره النفوس"، نكرة مبعىن شيء مبتدأ: حرف تقليل وجر شبيه بالزائد، ما: رب: رمبا: اإلعراب
جار " من األمر"، ا يف حمل رفع أو جر على ما عرفت يف الشواهد السابقةواجلملة صفة مل. وفاعل

مبتدأ مؤخر واجلملة يف حمل " فرجة"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" له"، وجمرور متعلق بتكره
جر صفة لألمر ألنه حملى بأل اجلنسية ومدخوهلا مثل النكرة كذا قال غري واحد وعندي أن اجلملة يف 

جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة لفرجة وحل " كحل"، املوصوفة" ما"ع خرب املبتدأ الذي هو حمل رف
  .مضاف إليه" العقال"مضاف و



  .نكرة موصوفة، مبعىن شيء" ما"حيث وقعت " رمبا تكره"يف : الشاهد
/ ١ ، والسيوطي يف اهلمع٢/ ٢، وابن هشام يف املغين ٧٠/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  ,٢٧٠ ص١ يف اخلزانة، وسيبويه ج٥٤١، والشاهد ٢٨
. حسان بن ثابت األنصاري شاعر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل لكعب بن مالك األنصاري:  قائله٣

شرفا ": ويروى. "واقتصر على الشطر األول يف ج، وقد ذكر البيت كله يف أ، ب. وهو من الكامل
  .على من غرينا

فالرفع على تقدير من هو غرينا فمن ، برفع غري وكسرها" من غرينا"يروى قبله : قال التدمري: الشرح
يف قراءة من رفع أحسن، واجلر " تماما علَى الَّذي أَحسن: "موصولة والعائد حمذوف على حد قوله تعاىل

  . =إنسان غرينا: نكرة موصولة بغري، أي" من"على أن 

)١/٤٣١(  

  

: ومذهب البصريني والفراء" من" أا يف هذا البيت زائدة؛ ألنه أجاز زيادة :وأجيب بأن الكسائي يرى
  .١أا ال تزاد، ألا اسم
  :أن تكون نكرة موصوفة، كقول الشاعر" من"وزاد أبو علي أقسام 

  ٢ونعم من هو يف سر وإعالن...................................... ... 
__________  

شرح . هـ. ا. زائدة وعلى ذلك أورده ابن أم قاسم يف شرح األلفية" من "على أن: وقال الكسائي= 
  .١١٦شواهد املغين ص

  .كفانا فضال على من غرينا حب النيب إيانا وهجرته إلينا: املعىن
إن : مفعوله والباء فيه زائدة، ويقال" بنا"، فكفى الفاء عاطفة على ما قبله وكفى فعل ماض: "اإلعراب

على من "، متييز" فضال. "بدل اشتمال على احملل. حب النيب: ائدة يف الفاعل، وقولهالباء يف البيت ز
على قوم غرينا ورواية رفع غرينا : نكرة موصوفة وصفتها غرينا والتقدير" من"على حرف جر " غرينا

، عطف بيان من النيب" حممد"مضاف إىل فاعله " النيب"، فاعل لكفى" حب"، تقدر على من هو غرينا
  .مفعول حب وهو مصدر مضاف إىل فاعله" اناإي"

  .هنا إما نكرة موصوفة أو زائدة" من"فإن " على من غرينا"يف : الشاهد
 يف ٤٣٨والشاهد ، ١٣/ ٤وابن يعيش يف شرح املفصل ، ١٠١/ ١ذكره ابن هشام يف املغين : مواضعه

  ,٢٦٩ ص١، وسيبويه ج٩٢/ ١والسيوطي يف مهع اهلوامع ، خزانة األدب
  .تضيت هذا املذهب لعدم خمالفته للقواعد النحوية وار١



أنشده أبو علي ومل : " هذا عجز بيت أنشده السيد املرتضى يف شرح القاموس ومل ينسبه، وقال العيين٢
  ".ينسبه

  :وصدر البيت
  ونعم مزكأ من ضاقت مذاهب

  .وهو من البسيط
 أي جلأت إليه، فمعناه امللجأ أو بفتح امليم وسكون الزاي مفعل من زكأت إىل فالن" مزكأ: "الشرح
  .املستند

بالرفع فاعل نعم وبالنصب متييز وفاعل نعم ضمري " مزكأ"، فعل ماض إلنشاء املدح" نعم: "اإلعراب
اسم موصول عند ابن مالك ونكرة موصوفة باجلملة بعدها عند األخفش، وعلى أية حال " من"، مستتر

فاعل مضاف والضمري " مذهبه"،  فعل ماض والتاء للتأنيث"ضاقت"، فهي يف حمل جر بإضافة مزكأ إليها
مضاف إليه واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول عند ابن مالك ويف حمل جر صفة ملن عند 

نكرة تامة ال حتتاج إىل صفة : قيل" من"، الواو عاطفة ونعم فعل ماض إلنشاء املدح" ونعم"، األخفش
خمصوص باملدح وهو مبتدأ خربه مجلة نعم مع " هو"و، م ضمري مستتروهي متييز وعلى هذا فاعل نع

هي اسم موصول وهي فاعل : معرفة ناقصة أي" من"إن : فاعلها، أو خرب مبتدأ حمذوف وجوبا، وقيل
  =يف البيت مبتدأ خربه حمذوف، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب " هو"نعم و

)١/٤٣٢(  

  

  . موصوفة غري١"ال تكون نكرة"والصحيح أا 
وما {: وشرطية حنو، ٣}  من في السماوات٢"يسجد " وللَّه {: هلا سبعة أقسام موصولة حنو" ما"و

اللَّه هلَمعرٍ ييخ نلُوا مفْعى{:  واستفهامية حنو٤} توسا مي ينِكمبِي لْكا تمونكرة موصوفة حنو٥} و  :
ما : " ونكرة غري موصوفة حنو٦} هذَا ما لَدي عتيد{: ن أن يكون منهوميك" مررت مبا معجب لك"

  .٨ على مذهب سيبويه٧"يف التعجب" "أحسن زيد
  .٩"ألمر ما جدع قصري أنفه: "أو صفة حنو
يف هذا املثال وحنوه زائدة مبنية على وصل الئق باحملل، ومعرفة تامة " ما"واملشهور أن : قال املصنف

  "غسلته غسال نعما: "نعم حنووذلك يف باب 
__________  

  .عطف عليه" وإعالن"، "هو"جار وجمرور متعلق خبرب املبتدأ الذي هو قوله " يف سر"، صلة املوصولة= 
ههنا نكرة غري موصوفة وأعرب أبو علي فاعل " من"استشهد به أبو علي أن " ونعم من"يف : الشاهد



خمصوص باملدح فهو مبتدأ وخربه " هو: "كلمة من متييز وقولهنعم ههنا مستترا تقديره ونعم هو من هو و
مبتدأ وخرب هو آخر حمذوف تقديره نعم من " هو: "موصولة فاعل نعم، وقوله" من: "وقال غريه. ما قبله
  .هو هو

والسيوطي يف اهلمع ، ٥٧/ ١وابن هشام يف املغين ، ٧٠/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  . اخلزانة٧٦٧هد والشا، ٩٢/ ١
  ".إا نكرة تكون" ب، ج ويف أن ١
  ,٤٩ سورة النحل ٢
  . أ، ج٣
  ,١٩٧ سورة البقرة ٤
  ,١٧ سورة طه ٥
  ,٢٣ سورة ق ٦
  . ب٧
  ".٢٦٩ ص١ج" راجع الكتاب ٨
 ٢٠٥ ص١قالته الزباء ملا رأت قصريا جمدوعا، ويف ج، ٣٣٦٦ رقم ١٩٦ ص٢ يف جممع األمثال ج٩

ما أنا بفاعل : اجدع أنفي واضرب ظهري ودعين وإياها فقال عمرو: يكان قصري قال لعمرو بن عد
: فذهبت مثال فقال له عمرو. خل عين إذن وخالك ذم: فقال قصري. وما أنت لذلك مستحقا عندي

  .فأنت أبصر فجدع قصري أنفه وأثر آثارا بظهره فقالت العرب ملكر ما جدع قصري أنفه

)١/٤٣٣(  

  

  .االمسية" ما" فهذه أقسام ١ف يأيت يف باب نعمويف هذا خال، نغم الغسل: أي
 وليس هذا موضع بسط الكالم على هذه ٢"وكافة ومهيئة"فتكون نافية وزائدة ومصدرية : وأما احلرفية

  .األقسام
 اسم موصول عند اجلمهور، وذهب املازين إىل أا حرف ٤"وهي" فيه العاقل وغريه ٣"يشترك" "أل"و

  .ا حرف تعريفموصول، وذهب األخفش إىل أ
  ".قد أفلح املتقي ربه: "أحدها عود الضمري عليها يف حنو: والصحيح أا اسم ألوجه

 ال ٧"مظان" الضمري يعود على موصوف حمذوف، ورد بأن حلذف املوصوف ٦"بأن" املازين ٥"وذهب"
  .حيذف يف غريها إال لضرورة وليس هذا منها

 اسم موصول ١٠"أا"فلوال " جاء الكرمي: "وصوف حنو امل٩"عن" الصفة معها ٨استحسان خلو: الثاين



  .قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على املوصوف لقبح خلوها عن املوصوف
 مبعىن املضي، فلوال أا موصولة واسم الفاعل معها يف تأويل ١١"معها"إعمال اسم الفاعل : الثالث

  .واالستقبال ١٢"أ"لقدح حلاقها يف إعمال اسم الفاعل مبعىن احلال 
__________  

أا نكرة تامة يف موضع نصب على : أحدها: ثالثة أقوال: "٢٧ ص٣قال األمشوين ج:  واخلالف هو١
أا معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ونقل عن املربد : وثانيها، التمييز والفاعل مضمر

. ا مركبة مع الفعل وال موضع هلا من اإلعرابأن م: وثالثها، وابن السراج والفارسي وهو قول الفراء
  ".معرفة تامة" ما""نعم وبئس : ١٣٦وقال يف التسهيل ص. هـ. ا". وقال به قوم وأجازه الفراء

  . ج٢
  . ب، ج٣
  . أ، ج٤
  ".أجاب" ب ويف أ، ج ٥
  ".إىل" أ، ج ويف ب ٦
  ".مواطن" أ، ج ويف ب ٧
  ".استحسان خلو جواز" أ، ج ويف ب ٨
  ".على"ويف أ " نم" ج ويف ب ٩

  ".أنه" ب، ويف أ ١٠
  . أ، ج١١
  . ج١٢

)١/٤٣٤(  

  

  .١وسيأيت بيانه يف بابه" أل"وقد التزم ذلك األخفش، فذهب إىل أن اسم الفاعل ال عمل له مع : قلت
  .٢الترضى حكومته: دخوهلا على الفعل حنو: الرابع

  .واملعرفة خمتصة باالسم
 ٣"هو"فارور " مررت بالضارب: " بأن العامل يتخطاها حنوواستدل املازين ومن وافقه على حرفيتها

  .وال موضع ألل، ولو كانت امسا لكان هلا موضع اإلعراب" ضارب"
 ٥"لكانت"فلو كانت امسا "  القائم٤جاء"الدليل على أن األلف والالم حرف قولك : قال الشلوبني

 صلة والصلة ال يسلط عليها عامل ٦"نهأل"البناء؛ ألنه على هذا التقدير مهمل " قائم"فاعال واستحق 



  .املوصول
بأن مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل املوصول يف آخر الصلة؛ ألن نسبتها : وأجاب يف شرح التسهيل

 ٩"بالعوامل" ال تتأثر ٨"واجلمل"، لكن منع من ذلك كون الصلة مجلة ٧"نسبة عجز املركب منه"منه 
 غري مجلة جيء ا على مقتضى الدليل، لعدم ١١" اللفظيف" كان صلة األلف والالم ١٠"فلما"

  .١٢املانع
__________  

قال األخفش وال يعمل حبال وأل فيه معرفة كهي يف الرجل ال : "٩٦/ ٢ قال السيوطي يف اهلمع ١
  ".موصولة والنصب بعده على التشبيه باملفعول به

  .ضى شرحه يف باب الكالموم. بالفعل املضارع" أل"حيث وصلت " الترضى"يف :  الشاهد٢
  . ب٣
  ".جاءين"ج ويف ب ،  أ٤
  ".لكان" ب، ج ويف أ ٥
  ".إذن هو" أ، ج ويف ب ٦
  ".كنسبة أجزاء املركبات" أ، ج ويف ب ٧
  ".اجلملة" أ، ج ويف ب ٨
  ".العامل" أ، ج ويف ب ٩

  ".وملا" ج ويف ب ١٠
  . أ، ج١١
  .٧٢، ٧١/ ١ راجع األمشوين ١٢

)١/٤٣٥(  

  

  :وقوله
  ذو عند طيئ شهروهكذا 
جاءين ذو : "١"فيقال"عند طيئ اسم موصول يستعمل مبعىن الذي وفروعه بلفظ واحد " ذو"يعين أن 

  ".فعل وذو فعلت وذو فعال وذو فعال وذو فعلن
  :وتتميز معانيها بالعائد كما مثل، أو مبا هي له كقول الشاعر

  ٢وبئري ذو حفرت وذو طويت... فإن املاء ماء أيب وجدي 
  .اليت حفرت واليت طويت؛ ألن البئر مؤنثة: أي



  :تنبيهان
 الطائية؛ ألا ال يستعملها موصولة إال طيئ أو من تشبه م من املولدين ٣هذه" ذو"تسمى : أحدمها

  .٤كأيب نواس وحبيب
__________  

  ".كما يقال" أ، ويف ج ١
  .سة وهو من الوافر البيت لسنان بن الفحل الطائي، من أبيات أوردها أبو متام يف احلما٢

إن هذه : املعىن. بناؤه باحلجارة: وطي البئر. اليت طويتها" ذو طويت"اليت حفرا " ذو حفرت: "الشرح
  .املاء من عهد أيب وجدي وأنا الذي حفرت هذه البئر وبنيتها

 مضاف إليه وياء املتكلم" أيب"، خرب إن" ماء"، اسم إن" املاء"، حرف توكيد ونصب" إن: "اإلعراب
الواو عاطفة بئر مبتدأ وياء " وبئري"، معطوف على أيب وياء املتكلم مضاف إليه" وجدي"، مضاف إليه

فعل وفاعل واجلملة ال حمل هلا " حفرت"، اسم موصول مبعىن اليت خرب املبتدأ" ذو"، املتكلم مضاف إليه
 على السابق ومجلة اسم موصول مبعىن اليت أيضا معطوف" وذو"، صلة والعائد حمذوف تقديره حفرا

  .ال حمل هلا صلته والعائد حمذوف أيضا تقديره طويتها" طويت"
  .مفردة مذكرة مع أا واقعة على البئر وهي مؤنثة" ذو"يف : الشاهد
والسندويب، والشاطيب، ، ١١٠/ ١وابن هشام ، ٣٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وذكره ابن يعيش يف ٨٤/ ١يضا ذكره يف مهع اهلوامع وأ، ٢١، والسيوطي ص٧٢/ ١واألمشوين 
  ,٢٣٥/ ٢ يف خزانة األدب، واإلنصاف ٤٢٧والشاهد ، ١٤٧/ ٣شرح املفصل 

  . أ، ب٣
 -بفتح احلاء والكاف-هو أبو علي احلسن بن هانئ بن عبد األول بن الصباح احلكمي :  أبو نواس٤

س وأربعني ومائة، ومسي أبو نواس لذؤابتني كانتا ولد بالبصرة سنة مخ. نسبة إىل احلكم بن سعد العشرية
 الضفرية من الشعر، ومات ببغداد سنة - مزة بعد الذال املضمومة-والذؤابة-له تنوسان على عاتقه 

ولد يف . هو حبيب بن أوس بن احلارث بن قيس بن األشج أبو متام الطائي: حبيب. مخس وستني ومائة
  .غري ذلك، ونشأ مبصر، ومات سنة اثنتني وثالثني بعد املائتني: لجاسم بدمشق سنة تسعني ومائة وقي

)١/٤٣٦(  

  

  .١مبعىن صاحب" ذو"الطائية أا مبنية، وبعضهم يعرا إعراب " ذو"املشهور يف : الثاين
  :ويروى بالوجهني قول الشاعر

  ٢يافحسيب من ذي عندهم ما كفان.............................................. ... 



__________  
  ,١٧٠ ص١ابن عقيل ج. هـ. ا.  بالواو رفعا وباأللف نصبا وبالياء جرا١
  .منظور بن سحيم بن الفقعسي، شاعر إسالمي، وهو من قصيدة يقوهلا يف امرأته:  قائله٢

  :وصدره
  فإما كرام موسرون لقيتهم

  .وهو من الطويل
" فحسيب"، ومعىن الكل متقارب" رأيتهم"وى وير" أتيتهم"ويروى " لقيتهم"مجع كرمي، " كرام: "الشرح

  .من الذي عندهم: أي": من ذي عندهم"يكفيين، 
هؤالء الناس إما أن يكونوا كراما أصحاب ثروة فالذي يقوم مبعيشيت مما عندهم حسيب وكايف وال : املعىن

  .أبتغي منهم زيادة
عده والتقدير إما قابلين كرام فاعل لفعل حمذوف يدل عليه ما ب" كرام"، حرف تفصيل" إما: "اإلعراب

. مفعول: وهم، فعل ماض وتاء املتكلم فاعله" لقيتهم"، نعت" موسرون"و، أو مبتدأ. موسرون لقيتهم
أو ال حمل هلا من اإلعراب . واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول يف حمل رفع خرب املبتدأ على الوجه الثاين

اسم " ذو"، حرف جر" من"،  وياء املتكلم مضاف إليهمبتدأ" فحسيب"، املفسرة على الوجه األول
ظرف " عندهم"، موصول مبعىن الذي مبين على السكون يف حمل جر مبن واجلار وارور متعلق حبسيب

فعل " كفانيا"، اسم موصول مبعىن الذي خرب املبتدأ" ما"، متعلق مبحذوف صلة لذو والضمري مضاف إليه
واجلملة .  ما والنون للوقاية وياء املتكلم مفعول به واأللف لإلطالقماض وفاعله ضمري مستتر يعود إىل

  .من الفعل والفاعل واملفعول ال حمل هلا صلة ما
أحدمها بالياء فيكون معربا بالياء نيابة عن الكسرة، : فإنه يروى بالوجهني" من ذي"يف : الشاهد

  .فيكون مبنيا على السكون" ذو"الواو كإعراب ذي مبعىن صاحب اليت هي من األمساء الستة، والثاين ب
، وابن ٧٢/ ١، واألمشوين ٨٥/ ١، وابن عقيل ٣٥ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه
، وذكره ابن ٧٤/ ١وأيضا يف اهلمع ، ٢١، والسيوطي ص٦٢/ ٢وأيضا يف املغين ، ١٠٩/ ١هشام 

  .١٤٨/ ٣يعيش يف شرح املفصل 

)١/٤٣٧(  

  

  :وقوله
  وموضع الاليت أتى ذوات...  لديهم ذات وكاليت أيضا

بالبناء على الضم " الاليت"وذوات إذا أراد معىن " اليت"إذا أراد معىن " ذات: "أن بعض طيئ تقول: يعين



  .فيهما
على األصل، وأطلق ابن عصفور القول يف تثنية " ذو: "يقول، "اليت والاليت"وظاهر هذا أنه إذا أراد غري 

  .ومجعها" ١"ذات"ذو و"
 ٢"عنه"فأضربت " اليت والاليت"مبعىن " ذات وذوات: "أظن احلامل له على ذلك قوهلم: قال املصنف

  .هـ. ا. لذلك
  . وابن السراج عن العرب ما نقله ابن عصفور٣ونقل اهلروي

  :مث قال
  أو من إذا مل تلغ يف الكالم... ومثل ماذا بعد ما استفهام 

  :بشرطني" كذا"وفرعه بلفظ واحد " الذي" يعين أن من املوصوالت اليت تستعمل مبعىن
  ".من"االستفهاميتني خالفا ملن منع وقوعها بعد " ما"أو " من"أن تقع بعد : األول
  . امسا واحدا٥"فيكونا" "ما أو من" مع ٤"ذا"أن تكون غري ملغاة، واملراد باإللغاء أن تركب : الثاين

__________  
  ".ذوات" ب، ج ويف أ ١
  ".ندع" ب، ج ويف أ ٢
 هو أمحد بن حممد بن عبد الرمحن الباشاين صاحب الغريبني أبو عبيد اهلروي، وله أيضا كتاب والة ٣

  .هراة
قرأ على أيب سليمان اخلطايب وأيب منصور األزهري، وروى عنه عبد الواحد املليحي وأبو : قال ياقوت

  .ومات يف شهر رجب سنة إحدى وأربعمائة. بكر األزدستاين
  . ب٤
  ".فتكون" أ، ب  ج ويف٥

)١/٤٣٨(  

  

 اسم استفهام، فال يعمل فيه فعل ١"اموع"أحدمها وهو األشهر أن يكون : وهلا حالة اإللغاء معنيان
  .متقدم

  :واآلخر أن يكون امسا موصوال أو نكرة موصوفة، وعليه بيت الكتاب
  ٢ولكن باملغيب نبئيين... دعى ماذا علمت سأتقيه 

  .ئا علمت، ولذلك عمل فيها ما قبلهادعي الذي علمت أو شي: أي
  ".ماذا"أو " من ذا" حنو ٣"إشارة"وهلا شرط ثالث أمهله لوضوحه، وهو أال تكون 



أحدمها : وجهان" ماذا صنعت؟ "٤"حنو"هلا أربعة استعماالت، وجيوز يف " ماذا"وقد اتضح مبا ذكر أن 
 ٦"أي صنعته" والعائد حمذوف ٥"ما "وصلته خرب" وذا"حينئذ مبتدأ " ما"موصولة فتكون " ذا"أن تكون 

  واآلخر أن تكون أي
__________  

  . أ، ب١
وقال الشاعر مسعنا من العرب : "وهو من قصيدة طويلة، وقال سيبويه، سحيم بن وثيل الرياحي:  قائله٢

  .من الوافر". املوثوق م
  .من النبأ وهو اخلرب" نبئيين"اتركي، " دعي: "الشرح

ته فإين سأتقيه لعلمي منه مثل الذي علمت ولكن نبئيين مبا غاب عين وعنك مما دعي الذي علم: املعىن
ال تعذليين فيما أبادر به الزمان من إتالف مايل يف وجوه الفتوة وال ختوفيين الفقر، : يأيت به الدهر أي

  . من الكتاب٤٠٥/ ١الشنتمري 
أو موصول . م جنس مبعىن شيءمفعول دعي وماذا كله اس" ماذا علمت"فعل وفاعل " دعي: "اإلعراب

  .فعل وفاعل ومفعول" سأتقيه "-على خالف فيه-مبعىن الذي 
فعل وفاعل والنون للوقاية والياء " نبئيين"، جار وجمرور متعلق بنبئيين" باملغيب"، لالستدراك" ولكن"

  .مفعول به
  .هنا موصولة أو نكرة موصوفة" ذا"، فإن "ماذا علمت"يف : الشاهد
، واخلزانة رقم ٨٤/ ١والسيوطي يف مهع اهلوامع ، ٥/ ٢ ابن هشام يف مغين اللبيب ذكره: مواضعه

  ,٤٠٥ ص١، وسيبويه ج٤٤٤
  ".إشارية" ب، وج ويف أن ٣
  . ب، ج٤
  ".للمبتدأ"ويف ب " ملا"ويف أ ،  ج٥
  . أ، ج٦

)١/٤٣٩(  

  

  .قدما لصنعتمفعوال م" ماذا" فيجعالن امسا واحدا من أمساء االستفهام فتكون ١"ما"مركبة مع 
 االحتمالني يف البدل من اسم االستفهام ويف اجلواب، فبدل األول مرفوع، وكذا جوابه ٢"أثر"ويظهر 

 وبدل الثاين منصوب وكذا جوابه على املختار؛ ألن حق اجلواب أن يطابق السؤال، ٣"املختار"على 
 ٥"العفو" قرأ عمرو برفع ٤} قُلِ الْعفْوويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ {: وقد قرئ بالوجهني قوله تعاىل



  .والباقون بنصبه
  .يف قراءته موصولة، ويف قراءم ملغاة" ذا"فتكون 

  :شرع يف بيان صلتها وعائدها فقال" أي"وملا فرغ من عد املوصوالت غري 
  على ضمري الئق مشتمله... وكلها يلزم بعده صله 

  .بد له من صلة؛ ألنه اسم ناقص ال يتم معناه إال بصلته املوصوالت ال ٦"هذه"أن كل واحد من : يعين
أا ال حتذف وحذفها جائز إذا دل عليها دليل أو قصد اإلام ومل يكن " يلزم: "مقتضى قوله: فإن قلت

  :كقول الشاعر" أل"صلة 
  ٧عك مث وجههم إلينا... حنن األىل فامجع مجو 
__________  

  ".ذا" ب، ويف أ، ج ١
  ".أحد" أ، ج ويف ب ٢
  ".االختيار" أ، ج ويف ب ٣
  ,٢١٩ سورة البقرة ٤
  ".الواو" أ، ج ويف ب ٥
  . أ، ج٦
لعبيد اهللا بن األبرص، وهو شاعر فحل من شعراء اجلاهلية، والبيت من قصيدة نونية يقوهلا :  هو٧

  .وهو من الكامل. المرئ القيس بن حجر الكندي بعد مقتل أبيه حجر
شجاعة فامجع مجوعك مث وجههم إلينا فإنا ال نبايل م وال هم عندنا يف حنن الذين عرفوا بال: املعىن

  .حساب
اسم موصول خرب املبتدأ والصلة حمذوفة ينبئ عنها سياق الكالم " األىل"، مبتدأ" حنن: "اإلعراب
 حنو األىل قتلوا أباك، أو حنن األىل عرفت شجاعتهم وإقدامهم، أو حنن األىل اشتهر أمرهم فال: والتقدير

مجوع " مجوعك"، فعل أمر فاعله ضمري املخاطب املستتر فيه وجوبا" فامجع"، خيفى على أحد أو حنو ذلك
فعل أمر وفاعله ضمري مستتر والضمري : وجه" وجههم"عاطفة " مث"مفعول به والكاف مضاف إليه 

  .جار وجمرور متعلق بوجه" إلينا"، البارز مفعول به
  .ن وصلتها حمذوفة لداللة قوله فامجع مجوعك إىل آخرهوهو مبعىن الذي" األىل: "الشاهد
، والسيوطي يف مهع ٧٩/ ١، وابن هشام يف املغين ٧٤/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  .٨٩/ ١اهلوامع 

)١/٤٤٠(  

  



  .أي حنن األىل عرفوا بالشجاعة وحنو ذلك
  .إن حذفت لفظا وتقديرا فهي الزمة فيه و١"أ"املراد أا تلزم لفظا : قلت
  :تنبيه

وكَانوا فيه {: وأما حنو،  أنه ال جيوز تقدمي الصلة وال شيء منها على املوصول٢"صلة"فهم من قوله بعده 
ينداهالز نوكانوا زاهدين فيه : ال بصلتها، والتقدير" أل" فاجلار متعلق مبحذوف دلت عليه صلة ٣} م
  .من الزاهدين

مطابق : أي" الئق: "هذا الضمري هو العائد على املوصول، وقوله. ٤"مشتملهالئق "على ضمري : وقوله
  .للموصول يف اإلفراد والتذكري وفروعهما

  :تنبيه
املوصول إن طابق لفظه معناه فال إشكال يف العائد، وإن خالف لفظه معناه، بأن يكون مفرد اللفظ 

  ".من وما: "مذكرا وأريد به غري ذلك، حنو
 ٥} ومنهم من يستمع إِلَيك{: مراعاة اللفظ وهو أكثر كقوله تعاىل: ليه وجهانفلك يف العائد ع

 ما يلزم من مراعاة اللفظ لبس ٦} ومنهم من يستمعونَ إِلَيك{: ومراعاة املعىن وهو دونه كقوله تعاىل
  .٧"من هي محراء أمك"أو قبح " اعط من سألتك ال من سألك: "حنو

__________  
  .أ، ب١
  . أ٢
  ,٢٠:  سورة يوسف٣
  . أ٤
  ,٢٥:  سورة األنعام٥
  ,٤٢:  سورة يونس٦
: وحمل كون األكثر مراعاة اللفظ إذا مل حيصل من مراعاته لبس حنو: "١٢٧/ ١ قال الشيخ الصبان ٧
ط أع: "فال يقال. فيجب مراعاة املعىن" من هي محراء أمك: "أو قبح حنو" أعط من سألتك ال من سألك"

  =لقبح اإلخبار " من هو محراء أمك: "وال، "من سألك

)١/٤٤١(  

  

  .فتجب مراعاة املعىن
  :أو بقصد ملعىن سابق فتختار مراعاته، كقول الشاعر



  ١يج الرياض قبلها وتصوح... وإن من النسوان من هي روضة 
لربط باالسم الظاهر يفهم من قوله على ضمري أنه ال يربط الصلة باملوصول غريه، وقد ورد ا: فإن قلت

  ".أبو سعيد الذي رويت عن اخلدري، واحلجاج الذي رأيت ابن يوسف: "كقوهلم. الواقع موقع الضمري
__________  

؛ ألن املوصول وصلته "من هو أمحر أمك" "وال" "من هي أمحر أمك: "مبؤنث عن مذكر، كعكسه حنو= 
الصورتني األوليني أشد؛ ألن ختالف كشيء واحد، فكأنك أخربت عن مذكر مبؤنث، لكن القبح يف 

  .اخلرب واملخرب عنه فيهما يف الصلة ويف املوصول وخربه
وإن من : يف املوصول وخربه فقط، وما مل يعضد املعىن سابق فيختار مراعاته كقوله: ويف الصورة الثالثة

  .فأنث الضمري لتقدم ذكر النسوان. النسوان من هي روضة
أيضا اإلخبار مبؤنث عن " من هي روضة: "ه يلزم على مراعاة اللفظ يف قولهويل فيه حبث؛ ألن: "مث قال

وجوب مراعة املعىن يف " من هي محراء أمك: "مذكر، تقتضي التعليل به لوجوب مراعاة املعىن يف قوله
أيضا، إذا ال فرق بني املؤنث بالتاء واملؤنث باأللف كما يف الدماميين، وال بني " من هي روضة: "قوله

  "".من هو محراء أمك: "صفات كحسنة ومحراء، واألمساء كروضة وصحراء، بدليل ما مر من استقباحال
  .جران العود وامسه عامر بن احلارث، من قصيدة طويلة من الطويل يصف فيها النساء:  قائله١

 أصله تتصوح فحذفت إحدى التاءين، وقال أبو" تصوح"من هاج الشيء يهيج أي ثار، " يج: "الشرح
شبه بعض النساء بالروضة اليت تتأخر يف هيجان نباا . تصوح البقل إذا يبس أعاله وفيه ندوة: عمرو

وتشقق أزهارها عن غريها من الرياض وأراد ا النساء اليت تتأخر عن الوالدة يف وقتها وهذا تشبيه بليغ 
  .حيث حذف فيه أداة التشبيه؛ ألن أصل قوله من هي كروضة

جار وجمرور يف حمل رفع خرب " من النسوان"،  الواو للعطف وإن حرف توكيد ونصب"وإن: "اإلعراب
" يج"، خربه واجلملة ال حمل هلا صلة املوصولة" روضة"، مبتدأ" هي"، اسم موصول اسم إن" من"، إن

منصوب على الظرفية مضاف إىل الضمري " قبلها"، واجلملة صفة للروضة. فاعله" الرياض"، فعل مضارع
  .فعل مضارع والفاعل ضمري وهي عطف على يج" وتصوح"،  يرجع إىل الروضةالذي

جار وجمرور يف حمل رفع خرب " من النسوان"الواو للعطف وإن حرف توكيد ونصب " وإن: "اإلعراب
" يج"، خربه واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول" روضة"، مبتدأ" هي"، اسم موصول اسم إن" من"، إن

منصوب على الظرفية مضاف إىل الضمري " قبلها"، واجلملة صفة للروضة. فاعله" رياضال"، فعل مضارع
  .فعل مضارع والفاعل ضمري وهي عطف على يج" وتصوح"، الذي يرجع إىل الروضة

فلذلك أنث الضمري ولو روعي فيه اللفظ " من"حيث روعي فيه معىن " من هي روضة"يف : الشاهد
  ".من هو: "لقيل

)١/٤٤٢(  



  

  :ال الشاعروق
  ١وأنت الذي يف رمحة اهللا أطمع......................................... ... 

  . أو يف رمحتك٢"أي يف رمحته
  .٣"واهللا أعلم"، هذا من القلة حبيث ال يقاس عليه، فلذلك مل يذكره يف هذا املختصر: قلت

  :وقوله
  به كمن عندي الذي ابنه كفل... ومجلة أو شبهها الذي وصل 

  .مجلة وشبه مجلة: شيئان" أل"أن الذي يوصل به املوصول غري : يعين
  ".جاء الذي قام أبوه: "وفعلية حنو" جاء الذي أبوه فاضل: " ضربان امسية حنو٤"فهي"أما اجلملة 

  ".الذي يف الدار: "الذي عندك، واجلار وارور حنو:  الظرف حنو٥"فهو"وأما شبه اجلملة 
__________  

  .وهو من الطويل، بيت نسبه كثري من النحويني نون بين عامر هذا عجز ١
  :وصدره

  فيا رب أنت اهللا يف كل موطن
  :وروي

  فيا رب ليلى أنت يف كل موطن
حرف نداء رب منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة : يا" يا رب: "اإلعراب
أنت حاضر يف كل : تعلق مبحذوف وخرب املبتدأ أيجار وجمرور م" يف كل"، مبتدأ" أنت"، للتخفيف

اسم موصول " الذي"، مبتدأ: الواو عاطفة أنت" وأنت"، مضاف إليه" موطن"وكل مضاف و. موطن
فعل مضارع " أطمع"، مضاف إليه" اهللا"و، متعلق بقوله أطمع اآليت ورمحة مضاف" يف رمحة"، خرب املبتدأ

  .هلا من اإلعراب صلة املوصولفاعله ضمري مستتر فيه واجلملة ال حمل 
وكان القياس أن . حيث وضع الظاهر وهو لفظ اجلاللة موضع املضمر" الذي يف رمحة اهللا"يف : الشاهد
  ".وأنت الذي يف رمحته"يقول 

والسيوطي يف مهع ، ١٢٧/ ٢، وابن هشام يف املغين ١٥/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  ,٨٧١اهلوامع 

  . أ، ج٢
  . ج٣
  ".فضربان" ب، ج ويف أ ٤
  ".فهي" أ، ج ويف ب ٥



)١/٤٤٣(  

  

 تعلقهما بفعل مقدر مسند إىل ٢"هنا" شبه اجلملة؛ ألما جيب ١"واجلار وارور"وإمنا كانت الظروف 
  .الذي استقر عندك أو يف الدار: ضمري املوصول، والتقدير

  .٣"صلتها "فمن موصولة وعندي" من عندي: "وقد مثل شبه اجلملة بقوله
  .مجلة امسية هي الصلة" وابنه كفل"فالذي موصول ، "الذي ابنه كُفل: "ومثل اجلملة بقوله

  :تنبيه
وأجاز املازين أن :  خالفا للكسائي يف جواز األمر والنهي٤شرط اجلملة املوصول ا أن تكون خربية

  .قتهويلزم الكسائي مواف". ٥"اهللا"جاء الذي رمحه : "تكون دعاء اخلرب حنو
  من أين يعلم هذا الشرط من كالمه؟: فإن قلت

  . مثل ليقاس عليه، واملشهور اشتراطه كون اجلملة املوصول ا معهودة٦"فإنه إمنا"قلت من مثاله 
كَمثَلِ {: قال املصنف وليس ذلك بالزم؛ ألن املوصول قد يراد به اجلنس فتوافقه صلته، كقوله تعاىل

قعني يى{: صد تعظيم املوصول فتبهم صلته كقوله تعاىلوقد يق، ٧} الَّذحا أَوم هدبى إِلَى عح٨} فَأَو 
  وشرط أكثرهم أال تكون

__________  
  ".ارور" ب، ج ويف أن ١
  . أ، ج٢
  ".ظرف" أ، ج ويف ب ٣
  ".رمحه اهللا"أو " ليته قائم"أو " جاء الذي أضربه" فال جيوز ٤

  .الطلبية صراحةفاملثال األول لإلنشائية ومعىن 
  .والثاين لإلنشائية لفظا ومعىن غري الطلبية صراحة

أمشوين وصبان . هـ. ا. والثالث لإلنشائية معىن ال لفظا خالفا للكسائي يف الكل، وللمازين يف األخري
١٣٥/ ١,  
  . ب، ج٥
  ".فإمنا" أ، ج ويف ب ٦
  ,١٧١ سورة البقرة ٧
  .١٠:  سورة النجم٨

)١/٤٤٤(  



  

ومن النحاة من أجاز ذلك وهو . إن كانت عندهم خربية" مررت بالذي ما أحسنه"ز تعجبية فال جيو
  .مذهب ابن خروف كما أجاز النعت ا

  ".جاء الذي حىت أبوه قائم" الصلة، أال تستدعي كالما قبلها، فال جيوز ١"شروط"وزاد املغاربة يف 
  :مث ذكر صلة أل فقال

  عال قلوكوا مبعرب األف... وصفة صرحية صلة أل 
  .املراد بالصفة هنا اسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة، خالفا ملن منع وصلها بالصفة املشبهة

ومن الصفة اليت " أسد: " به وليس مبشتق حنو٢"يوصف"واملراد بالصرحية اخلالصة الوصفية احترازا مما 
  .يف ال موصولة فأل يف ذلك حرف تعر٣"أبطح وأجرع وصاحب: "تغلب عليها االمسية حنو

  :وقوله
  وكوا مبعرب األفعال قل

قد وردت موصولة مبعرب األفعال وهو املضارع لكونه مشابه السم الفاعل وذلك " أل"أن : "يعين
  .قليل

  :ومنه قول الشاعر
  ٤ما أنت باحلكم الترضى حكومته

  .وقد مسع منه أبيات
__________  

  ".شرط" ب، ج ويف أ ١
  ".وصف" أ، ج ويف ب ٢
ا أبطح فهو يف األصل وصف لكل مكان منبطح أي متسع من الوادي مث صار امسا لألرض املتسعة،  أم٣

فهو يف األصل وصف لكل مكان مستو مث صار امسا لألرض املستوية ذات الرميل اليت ال : وأما جزع
أن والدليل على ، فهو يف األصل وصف للفاعل مث صار امسا لصاحب امللك: وأما الصاحب. تنبت شيئا

هذه األمساء انسلخ عنها معىن الوصفية، أا ال جتري صفات على املوصوف وال تعمل عمل الصفات وال 
  ,١٣٦/ ١صبان . هـ. ا. تتحمل ضمريا

  . مضى شرحه يف باب الكالم٤

)١/٤٤٥(  

  



  . وفاقا لبعض الكوفيني وخصه اجلمهور بالضرورة١ومذهب الناظم جوازه اختيارا
  :تنبيه

  :تدأ وخرب يف قول الشاعرمبب" أل"شذ وصل 
  ٢هلم دانت رقاب بين معد... من القوم الرسول اهللا منهم 

__________  
فابن مالك يرى ، وكوا مبعرب األفعال قل" وليس ضرورة عند ابن مالك بل هو قليل وأشار إىل قلته ١

. هـ. ا. ملرضيأن الضرورة ما يضطر إليه الشاعر ومل جيد منه خملصا، وهلذا قال لتمكنه أن يقول ا
  .١٤٢/ ١تصريح 

  .وارتضيت رأى ابن مالك حلجته القوية
. أنشده ابن مالك لالحتجاج به ومل يعزه إىل قائله:  البيت من الشواهد اليت ال يعلم قائلها، قال العيين٢

  .وهو من الوافر، وبالبحث مل أعثر على قائله
  .بفتح امليم هو ابن عدنان بن أد" عدم"هم قريش وهاشم، " بنو معد"ذلت وخضعت، " دانت: "الشرح

وجيوز أن . جار وجمرور جيوز أن يكون متعلقا بشيء يف كالم سابق على البيت" من القوم: "اإلعراب
موصول : أل" الرسول"، يكون متعلقا مبحذوف خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو من القوم أو حنو ذلك

جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب " منهم"،  مضاف إليه"اهللا"، رسول مبتدأ. امسي مبعىن الذين صفة للقوم
جار وجمرور متعلق بقوله دانت تقدم عليه " هلم"، املبتدأ ومجلة املبتدأ وخربه ال حمل هلا صلة املوصول

  .مضاف إليه" بين معد"، فاعل" رقاب"، فعل ماض والتاء للتأنيث" دانت"، ليفيد احلصر
، مجلة امسية وهي مجلة املبتدأ واخلرب وهذا شاذ" أل"اء بصلة حيث ج" الرسول اهللا منهم"يف : الشاهد

  ".الذين"وإمنا هي جزء كلمة وأصلها ، هنا ليست كلمة تامة" أل"ومن العلماء من خرج البيت على أن 
/ ١وداود، والسندويب واألمشوين ،  والشاطيب٨٧٩/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٤٨/ ١وابن هشام يف املغين ، ٨٥/ ١ا يف اهلمع ، وكذ٢٢، والسيوطي ص٧٦

)١/٤٤٦(  

  

  :وبظرف يف قوله
  ٢، ١فهو حر بعيشة ذات سعه... من ال يزال شاكرا على املعه 

يف البيت األول زائدة ويف الثاين بقية " أل: "الذي معه، وال يقاس على هذين باتفاق، وقد قيل: أي
  .الذي

  :مث قال



  وصدر وصلها ضمري احنذف.. .أي كما وأعربت ما مل تضف 
 يف ٣، وفروعها خالفا ألمحد بن حيىي"الذي واليت"يعين أا تستعمل موصولة مبعىن "" كما"أي : "قوله
  . أو استفهاما، وقد تؤنث بالتاء إذا أريد ا املؤنث٤"شرطا"إا ال تستعمل إال : قوله

  .هروإذا أريد ا املؤنث أحلقت التاء يف األش: وقال أبو موسى
__________  

وهو من الرجز . وأيضا مل أعثر على قائله، قائل هذا البيت راجز مل أقف على امسه:  قال العيين١
  .املسدس
  .بفتح احلاء وكسر الراء حقيق وجدير والئق ومستحق" حر"، يريد الذي معه" املعه: "الشرح

قص وامسه ضمري راجع ملن فعل مضارع نا" يزال"، نافية" ال"، اسم موصول مبتدأ" من: "اإلعراب
": املعه"، حرف جر" على"، خرب يزال ومجلة يزال مع امسه وخربه وال حمل هلا صلة" شاكرا"، مستتر فيه

، ظرف متعلق مبحذوف صلة ألل واهلاء مضاف إليه: اسم موصول مبعىن الذي يف حمل جر بعلى مع: ال
خرب املبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على " حر "،الفاء زائدة يف خرب املوصول هو ضمري منفصل مبتدأ" فهو"

املوصولة " من"، واجلملة من املبتدأ وخربه يف حمل رفع خرب. الباء احملذوفة للتخلص من التقاء الساكنني
" ذات سعة"، جار وجمرور متعلق حبر" بعيشة"، وقد دخلت الفاء على مجلة اخلرب لشبه املوصول بالشرط

  .مركب إضايف نعت لعيشة
  .ظرفا وهو شاذ على خالف القياس" أل"حيث جاء بصلة " املعه" يف :الشاهد
وذكره ، ٧١/ ١واألمشوين ، والشاطيب، وداود، ٨٩/ ١ذكره من شراح األلفية ابن عقيل : مواضعه

  ,٨٦/ ١وابن هشام يف مغين اللبيب ، ٨٥/ ١السيوطي يف مهع اهلوامع 
  ,٧٦/ ١ راجع األمشوين ٢
  . هو ثعلب، وقد ترمجنا له٣
  ".جزءا" أ، ج ويف ب ٤

)١/٤٤٧(  

  

  . وجيمعوا١"يثنوا"وحكى ابن كيسان أن أهل هذه اللغة 
 أفردها بالذكر وقد تقدم سبب إعراا مع أن فيها ما ٢"فلذلك"دون إخوا، : يعين" وأعربت: "وقوله

  .يف أخواا من شبه احلرف يف أول الكتاب
  .ما مل تضف، وصدر وصلها ضمري احنذف: وقوله

فإن فقدا أو أحدمها "اإلضافة وحذف الصدر : يعين أا أعربت ما مل جيتمع فيها هذان األمران



  :، فالصور أربع٣"أعربت
  .٤"لفقد األمرين"فتعرب، " جاءين أي هو فاضل: "أال تضاف ويثبت الصدر حنو: األوىل
  .هو اإلضافةفتعرب لفقد األول و" جاءين أي فاضل: "٥أال تضاف وحيذف الصدر حنو: الثانية
فتعرب أيضا لفقد الثاين وهو حذف " جاءين أيهم هو فاضل: " ويثبت الصدر حنو٦"أن تضاف: "الثالثة

  .الصدر
  .٧} ثُم لَننزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد{: كقوله تعاىل: أن تضاف وحيذف الصدر: الرابعة

   خالفا للخليل.٨فهذه تبىن الجتماع األمرين هذا مذهب سيبويه
__________  

يقال أيان وأيتان وأيون وأيات باإلعراب يف مجيع األحوال إعراب املثىن " يثبتوا" ب، ج ويف أن ١
  ,١٣٧ ص١صبان ج. هـ. ا... واجلمع

  ".ولذلك" أ، ويف ب، ج ٢
  . أ، ج٣
  . أ، ج٤
  . أ، ج٥
  ".أن ال تضاف" ب، ج ويف أ ٦
  ,٦٩:  سورة مرمي٧
القياس : فقال" اضرب أيهم أفضل: "وسألت اخلليل عن قوهلم: "٣٩٧ ص١ قال سيبويه ج٨

: وأرى قوهلم" أشهد إنك لرسول اهللا، واضرب معلقة: "وأما يونس فيزعم أنه مبرتلة قولك... النصب
اضرب أيهم أفضل على أم جعلوا هذه الضمة مبرتلة الفتحة يف مخسة عشر ومبرتلة الفتحة يف اآلن حني 

  ...".إىل غد ففعلوا ذلك بأيهممن اآلن : قالوا

)١/٤٤٨(  

  

  . اآلية٣"وتأوال" يف األحوال كلها ٢"عندمها"بل هي معربة ،  فإما ال يريان البناء١ويونس
 يقال فيه ٤"الذي"مث لنرتعن من كل شيعة : أما اخلليل فجعلها استفهامية حمكية بقول مقدر، والتقدير

  .أيهم أشد
؛ ألن التعليق عنده غري خمصوص ٥"قبلها"يضا وحكم بتعليق الفعل وأما يونس فجعلها استفهامية أ

  :بأفعال القلوب، واحلجة عليها قول الشاعر
  ٦فسلم على أيهم أفضل... إذا ما لقيت بين مالك 



__________  
كان بارعا يف النحو وهو من أصحاب أيب عمرو بن :  هو أبو عبد الرمحن يونس بن حبيب البصري١

لعرب وروى عن سيبويه وقد أخذ عن الكسائي والفراء وكانت له بالبصرة حلقة يؤمها العالء، مسع من ا
مات سنة . أهل العلم وطالب األدب وفصحاء العرب والبادية، وله قياس يف النحو، ومذاهب ينفرد ا

  .وقد قارب السبعني ومل يتزوج. هـ يف خالفة هارون الرشيد١٨٣
  ".عندهم" ب، ج ويف أ ٢
  ".وتأولوا " ز، ج ويف ب٣
  ".الذين" أ، ويف ب، ج ٤
  . أ، ج٥
لغسان بن وعلة بن مرة بن عباد أحد شعراء املخضرمني، وأنشده أبو عمرو الشيباين يف كتاب :  البيت٦

  .احلروف
  .الذين هو أفضل منهم: يريد" أيهم أفضل: "الشرح

" بين"، بإضافة إذا إليهاواجلملة يف حمل جر . فعل وفاعل" لقيت"ظرفية شرطية زائدة " إذا: اإلعراب
فعل أمر وفاعله مستتر : الفاء واقعة يف جواب الشرط سلم" فسلم"، مضاف إليه" مالك"، مفعول به

: وهم، اسم موصول مبعىن الذي مبين على الضم يف حمل جر بعلى: أي" أيهم"، حرف جر" على"، فيه
  .بتدأ واخلرب ال حمل هلا صلة املوصولهو أفضل ومجلة امل: خرب مبتدأ حمذوف تقديره" أفضل"مضاف إليه، 

فإا موصولة مبنية على الضم ألا مضافة حمذوف صدر صلتها وغري املوصولة ال تبىن " أي"يف : الشاهد
  .وال يصلح هنا

، ٩٢/ ١والسندويب، وابن عقيل ، ، والشاطيب، وداود٧٧١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، وذكره ابن يعيش يف شرح املفصل ٧٢/ ١ ذكره يف مغين اللبيب وأيضا، ١٠٨/ ١وابن هشام 

، ٣٨ يف خزانة األدب، وابن الناظم ص٤٣٠والشاهد ، ٨٤/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ١٤٧٣
  .٤٢٣/ ٢واإلنصاف 

)١/٤٤٩(  

  

  .٢" بينها وبني معموهلا١"قول"ألن حروف اجلر ال تعلق، وال يضمر "
 بنائها أال تكون جمرورة، بل مرفوعة أو منصوبة، ذكر هذا الشرط وذا يبطل قول من زعم أن شرط

  .٤ يف األمايل٣ابن إباز، وقال نص عليه النقيب
  .مجلة مستأنفة" أيهم أشد"مفعول، و" كل"، و"زائدة" من"قال األخفش : ويف اآلية أقوال أخر



 لنرتعن من كل ٥"قيل"نه مبا فيه من معىن الفعل، كأ" شيعة"علق عنه " أيهم"وذهب الكوفيون إىل أن 
من كل من نظر يف أيهم، وكأم رأوا أن لنرتعن ال تعلق فعدلوا إىل : أيهم أشد، أي" ٧"يف "٦متشيع"

  .غلطوا، ومل تنب إال لقطعها عن اإلضافة: هذا، وقال ابن الطراوة
 ٨م املصحفوهم مبتدأ، وأشد خربه، وليس بشيء؛ ألا ال تعرب إال إذا أضيفت؛ وألن أيا أتت يف رس

  .موصولة بالضمري ولو كان مبتدأ لفصل
: وبعض العرب أعرب أيا مطلقا يعين يف الصور األربع وقرئ شاذا: أي" وبعضهم أعرب مطلقا: "مث قال

"بالنصب على هذه اللغة" أيهم أشد.  
 إىل مذهب اخلليل ويونس ومن ٩"إشارة"بعض النحويني فيكون " وبعضهم: "وحيتمل أن يريد بقوله

  .افقهماو
  :وقوله

  ذا احلذف أيا غري أي يقتفى... وىف ............................. 
  ........ ... .............................أن يستطل وصل

__________  
  . أ، ج١
  . أ، ب٢
طبع " األمايل"هو الشريف املرتضى، كان نقيب األشراف العلويني، وله كتاب مشهور باسم :  النقيب٣

  .مرارا
  ,٧٧١ راجع األمشوين ٤
  ".قال" أ، ج ويف ب ٥
  ".من يتشيع" أ، ويف ب، ج ٦
  . أ، ج٧
  ".ومل تكتب يف رسم الصحف" أ، ج ويف ب ٨
  ".إضافة" أ، ج ويف ب ٩

)١/٤٥٠(  

  

يعين حذف العائد :  احلذف١"هذا"يتبعها يف جواز : أي" أيا"من املوصوالت يقتفى " أي"أن غري : يعين
  :ن بشرطلك، إذا كان مبتدأ

  ".ما أنا بالذي قائل لك سوءا: "٢"كقوهلم"أن يكون يف الصلة طول : وهو



هو يف السماء إله :  أي٣} وهو الَّذي في السماِء إِلَه وفي الْأَرضِ إِلَه{: هو قائل ومنه قوله تعاىل: أي
  .ويف األرض إله

  :مث قال
  ..............فاحلذف نزر... وإن مل يستطل ......... 

أن الصلة إذا مل يكن فيها طول كان حذف العائد الذي هو املبتدأ نزرا، أي قليال ضعيفا وليس : يعين
مثال : " وقراءة بعضهم٥"هو أحسن: أي "٤"متاما على الذي أحسن: "مبمتنع، ومنه قراءة بعض السلف

  .٧"هو بعوضة: أي "٦"ما بعوضةٌ
 ومل يشترط الكوفيون طول الصلة بل أجازوا احلذف مطلقا، أن ذلك ال يقاس عليه،: ومذهب البصريني

  .٩، ٨"يف أي"واتفقوا على عدم اشتراطه 
  :مث قال

  وأبوا أن خيتزل.......... 
  إن صلح الباقي لوصل مكمل

 بعد حذفه غري صاحل، ألن يكون ١٠"ما يبقى"أنه يشترط يف حذف العائد إذا كان مبتدأ أن يكون : يعين
  .صلة كاملة

__________  
  . أ، ج١
  ".كقوله" أ، ج ويف ب ٢
  ,٨٤ سورة الزخرف ٣
  . أ، ج٥
  . بالرفع قراءة مالك بن دينار وابن السماك٢٦ سورة البقرة ٦
  . أ، ج٧
  . أ، ب٨
ال سي : موصولة وزيد خرب ملبتدأ حمذوف التقدير" ما"برفع زيد أن تكون " ال سيما زيد" وجوزوا يف ٩

 وجوبا، وهذا حذف فيه صدر الصلة مع غري أي -هو- هو املبتدأ الذي هو زيد، فحذف العائد الذي
  ,٩٥/ ١ابن عقيل . هـ. ا. ومل تطل الصلة، وهو مقيس وليس بشاذ، وجوبا

  ".ما بقي" أ، ج ويف ب ١٠

)١/٤٥١(  

  



أيهم : "أن خربه إن كان مفردا جاز حذفه حنو: ويف غريها وضابط ذلك" أي"وهذا الشرط معترب يف 
 ألن يكون صلة كاملة بل جزء صلة فيعلم أن أحد اجلزءين ١"ال يصلح"؛ ألن املفرد هو فاضل" فاضل

حمذوف، وإن كان اخلرب مجلة أو ظرفا أو جارا وجمرورا مل جيز حذفه؛ ألنه لو حذف واحلالة هذه مل يبق 
  .عليه دليل؛ ألن اجلملة الظرف واجلار وارور يصلح ألن يكون صلة كاملة

  .مل جيز حذفه ملا ذكر" ي هو يفعل، أو هو عندك، أو هي يف الدارجاء الذ: "فإذا قلت
  . كان مرفوعا، فإما أن يكون مبتدأ أو غري مبتدأ٢"إذا"وقد اتضح مبا ذكر أن العائد 

  .فإن كان غري مبتدأ مل جيز حذفه وذلك مفهوم من سكوته عنه
 مفردا، ويف صلة غريه وهو أن يكون خربه: بشرط واحد" أي"وإن كان مبتدأ جاز حذفه من صلة 

  .عند البصريني أن يكون اخلرب مفردا وأن تطول الصلة: بشرطني
  :تنبيه

  :ذكر غري الناظم حلذف العائد الذي هو مبتدأ شروطا أخر
  ".جاء الذي زيد وهو فاضالن: "أال يكون معطوفا حنو: أحدها
  ".جاء الذي هو وزيد قائمان"أال يكون معطوفا عليه، حنو : والثاين

وهو غري مسموح : قال بعضهم. جاز الفراء حذفه يف هذا املثال وحنوه، وأجازه أيضا ابن السراجوأ
  .ونقل اشتراطه هذا الشرط عن البصريني

مث انتقل إىل العائد املنصوب ، ٣"جاء الذي لوال هو ألكرمتك"، حنو "لوال"أال يكون بعد : والثالث
  :فقال

  واحلذف عندهم كثري منجلي ... .....................................
  بفعل أو وصف كمن نرجو يهب... يف عائد متصل إن انتصب 

__________  
  ".ال يصح" أ، ب ويف ج ١
  ".إن" ب ويف أ، ج ٢
  .٧٩/ ١ راجع األمشوين ٣

)١/٤٥٢(  

  

  .اعلم أن العائد املنصوب، إما أن يكون متصال أو منفصال
يف "ولذلك قال " جاء الذي إياه أكرمت: "فائدة االنفصال، حنوفإن كان منفصال مل جيز حذفه لئال تفوت 

  ".عائد متصل



وإن كان متصال، فإما أن يتصل بفعل أو بوصف أو حبرف، فإن اتصل بفعل أو بوصف جاز حذفه، وقد 
  . نرجوه١"من"أي " كمن نرجو يهب: "مثل املتصل بالفعل بقوله

  . أي بعثه٢} ه رسولًاأَهذَا الَّذي بعثَ اللَّ{: ومنه قوله تعاىل
  :ومثال املتصف بالوصف قول الشاعر

  ٣فما لدى غريه نفع وال ضرر... ما اهللا موليك فضل فامحدنه به 
__________  

  . أ، ج١
  ,٤١ سورة الفرقان ٢
وحبثت فلم - هذا البيت من الشواهد اليت ذكروها ومل ينسبوها إىل قائل، ومل يتعرض العيين لقائله ٣

  . وهو من البسيط-ائلهأعثر على ق
  .ماحنك ومنعم عليك وهو اسم فاعل من أواله النعمة إذا أعطاه إياها" موليك: "الشرح

ومنه جاءتك من عنده من غري أن تستوجب عليه ، الذي مينحك اهللا من النعم فضل منه عليك: املعىن
  . ميلك لك من هذا شيئاشيئا من ذلك، فامحد اهللا عليه واعلم أنه هو الذي ينفعك ويضرك وأن غريه ال

خرب عن لفظ اجلاللة وهو اسم فاعل " موليك"مبتدأ " اهللا"اسم موصول مبعىن الذي مبتدأ " ما: "اإلعراب
" ما"ففيه ضمري مستتر فاعله وضمري املخاطب مفعول أول ومفعوله الثاين حمذوف وهو عائد على 

" ما"وهو ، خرب عن املبتدأ" فضل"ا صلة املوصولة من املبتدأ واخلرب ال حمل هل" اهللا موليك"املوصولة ومجلة 
فعل أمر مبين على الفتح التصاله بنون : امحد. الفاء للسببية" فامحدنه"املوصولة اليت يف أول البيت 

" لدى"، نافية" فما"، جار وجمرور متعلق بامحد" به"، التوكيد اخلفيفة وفاعله ضمري مستتر واهلاء مفعول
زائدة : الواو عاطفة ال" وال"، مبتدأ مؤخر" نفع"، مضاف إليه" غريه"،  مقدمظرف متعلق مبحذوف خرب

  .معطوف على نفع" ضرر"لتأكيد النفي 
حيث حذف الضمري العائد على االسم املوصول؛ ألنه منصوب بوصف " ما اهللا موليك"يف : الشاهد

هللا تعاىل معطيكه هو فضل الشيء الذي ا: أي" ما اهللا موليكه"وهذا الوصف اسم فاعل، وأصل الكالم 
  .وإحسان منه عليك

، ٧٩/ ١، واألمشوين ١/٩٦وابن عقيل ، ٢٠/ ١ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٨٥/ ١، وأيضا ذكره يف اهلمع ٢٣، والسيوطي ص٢٤واملكودي ص، والسندويب، وداود، والشاطيب

)١/٤٥٣(  

  



  .١الذي اهللا موليكه فضل: أي
  ".جاء الذي إنه فاضل أو كأنه أسد"رف مل جيز حذفه، حنو وإن كان منتصبا حب

  .وهذا مفهوم من اقتصاره على الفعل والوصف
  :تنبيهات

  .حذف العائد املنصوب بفعل أكثر من حذف العائد املنصوب بوصف وإن اشتركا يف اجلواز: ٢األول
ها فإن كان يف صلة غريه أو يف صلة غري" أل"ال خيلو املنصوب بالوصف من أن يكون يف صلة : الثاين

الضارب "جاز حذفه كما تقدم، وإن كان يف صلتها فمذهب اجلمهور أنه ال جيوز، وأجازه بعضهم حنو 
  .يريد الضارا" زيد هند

  .٣واختلف فيه عن الكسائي
  :وقد حيذف منصوب صلة األلف والالم ومثال ذلك قول الشاعر: وقال يف التسهيل

  ٤ولو أتيح له صفو بال كدر... بة ما املستفز اهلوى حممود عاق
__________  

  ,٧٩/ ١ راجع األمشوين ١
  ".أحدها" ب، وج ويف أن ٢
: حنو الضارا زيدا هند أقوال" أل"يف حذف العائد من صلة : "٨٩ قال السيوطي يف مهع اهلوامع ص٣

  .أحدها املنع مطلقا وعليه اجلمهور
  .املستفزه: وى حممود عاقبة، أيما املستفز اهل: اجلواز مطلقا لقوله: والثاين

إن مل يدل عليه دليل مل جيز، ال تقول جاءين الضارب زيد؛ ألنه ال يدرى هل الضمري احملذوف : والثالث
  مفرد أو غري مفرد؟

إن كان الوصف الواقع يف صلتها مأخوذا من متعد إىل واحد فاإلثبات فصيح واحلذف قليل : والرابع
  ...يدالضاربة زيد والضارب ز: حنو

  .هـ. ا". أنه خاص بالضرورة: واخلامس
وحبثت فلم أعثر على ،  هذا البيت من الشواهد اليت مل ينسبوها لقائل معني، والعيين مل يذكر له قائله٤

  .وهو من البسيط، قائله
صبوة النفس وميلها " اهلوى"ومعناه أزعجه وأفزعه واستخفه ، اسم فاعل من استفز" املستفز: "الشرح
  .هيئ وقدر" أتيح"تشتهي حنو ما 

)١/٤٥٤(  

  



  :وقول اآلخر
  ١ينهي امرأ حازما أن يسأما... يف املعقب البغي أهل البغي ما 

__________  
ليس الذي يستخفه اهلوى ويعبث بقلبه حممود العواقب، وإن كنت ترى أنه صاف يف معيشته، : املعىن= 

  .فإمنا هو صفو غري مأمون
فاعل للمستفز ومفعوله ضمري حمذوف عائد " اهلوى"، اسم ما أو مبتدأ" فزاملست"، نافية" ما: "اإلعراب

أو مرفوع على أنه خرب " ما"، منصوب على أنه خرب" حممود"، ما املستفزة: املوصولة والتقدير" أل"إىل 
جار وجمرور " له"، فعل ماض مبين للمجهول" أتيح"، شرطية: الواو عاطفة على حمذوف لو" ولو"، املبتدأ

اسم مبعىن غري جمرور حمال بالباء ظهر : الباء حرف جر، ال" بال"، نائب فاعل أتيح" صفو"، لق بأتيحمتع
وجعله العيين . واجلار وارور متعلق مبحذوف يقع صفة لصفو. إعرابه على ما بعده بطريق العارية

  .متعلقا بأتيح
وهو العائد على ، وهو مستفز، حيث حذف الضمري املنصوب باسم الفاعل" ما املستفز"يف : الشاهد

  ".الذي هو مستفزه"واحلذف يف البيت نادر، إذ أصله " أل"املوصول الذي هو 
/ ١واألمشوين ، وداود، والسندويب، ، والشاطيب١٣٢/ ١ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٨٩/ ١وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٧٩
  .حبثت فلم أعثر على قائله، وهو من البسيطو" مل أقف على اسم قائله: " قاله العيين١

اسم فاعل من أعقب، وهو اسم للولد وولد الولد، مث صار استعماهلا يف الشيء جييء " املعقب: "الشرح
" يسأما"اسم الفاعل من احلزم وهو ضبط األمر وتوثيقه، " حازما"، جتاوز احلد" البغي"، بعد شيء آخر

  .ميل ويترك
ازال بأهل البغي من جزاء بغيهم ما يكفي لردع احلازم ورده عن أن يعمل بعملهم إن فيما تراه ن: املعىن

  .ويشجعه على االستمرار يف العمل الصاحل وأال يسأمه
مضاف إليه من إضافة اسم " البغي"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" يف املعقب: "اإلعراب

مضاف إليه وله مفعول ثان حمذوف وهو ضمري " البغي"، مفعول أول للمعقب" أهل"، الفاعل إىل فاعله
اسم " ما"، يف املعقبه البغي أهل البغي: عائد على املوصول الذي هو األلف والالم، وأصل الكالم

فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر يعود إىل ما واجلملة ال حمل هلا من " ينهى"، موصول مبتدأ مؤخر
" يسأما"، حرف مصدري ونصب" أن"، صفة له" حازما"، مفعول لينهى" امرأ"، اإلعراب صلة املوصول

فعل مضارع منصوب بأن، واأللف لإلطالق وفاعله ضمري مستتر فيه، وله مفعول حمذوف تقديره يسأم 
ينهى امرأ حازما عن : اخلري، وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور حبرف جر حمذوف، والتقدير

  .السأم
 إىل املوصول، أي يف الذي -وهي معقب-ف الضمري العائد من الصلة حيث حذ" املعقب"يف : الشاهد



  .أعقبه البغي وهو نادر
  .٧٩/ ٦واألمشوين ، ٣٩ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه

)١/٤٥٥(  

  

  .٢ أم جمرور١"هو"يف الذي أعقبه البغي على خالف يف هذا الضمري أمنصوب : أي
  .وعلى كل حال فحذفه نادر

  .٤ وليس كذلك٣"مطلقا"عبارة الناظم أن حذف املنصوب بالوصف كثري ومقتضى 
شرط ابن عصفور يف جواز حذف املنصوب أن يكون متعينا للربط فإن مل يتعني مل جيز حذفه حنو : الثالث

  ".جاء الذي ضربته يف داره"
  ".ي ليسه زيدجاء الذ"وشرط قوم أن يكون الفعل الناصب له تاما، فلو كان ناقصا مل جيز حذفه حنو 

 ٥إذا حذف العائد املنصوب بشرطه ففي توكيده والنسق عليه خالف أجازه األخفش والكسائي: الرابع
  .ومنعه ابن السراج وأكثر املغاربة واختلف عن الفراء

أي " "هذه اليت عانقت جمردة: " حنو٦"عنه"اتفقوا على جميء احلال منه إذا كانت مؤخرة : اخلامس
  .٧"عانقتها جمردة

  .٩ ومنعها هشام٨فأجازها ثعلب" هذه اليت جمردة عانقت: "فإن كانت احلال متقدمة حنو
  :مث انتقل إىل ارور فقال

  كأنت قاض بعد أمر من قضا... كذاك حذف ما بوصف خفضا 
__________  

  . ب١
  . أ، ج٢
  . ب٣
  ". فاحلذف منه قليلبل الكثري حذفه من الفعل املذكور وأما مع الوصف: "... ٧٩/ ١ قال ابن عقيل ٤
  ".ولألخفش الشيخ املرادي: "١٤١ ص١ قال الصبان ج٥
  . أ، ج٦
  . أ، ج٧
  ".وهو الراجح: "١٤١ ص١ قال الصبان ج٨
  .٨٠/ ١ راجع األمشوين ٩

)١/٤٥٦(  



  

العائد ارور إما أن ينجر بإضافة أو حبرف، فإن اجنر بإضافة واملضاف وصف عامل جاز حذفه، كقوله 
  :وإىل هذه اآلية أشار بقوله،  أنت قاضيه٢"الذي: " أي١} ضِ ما أَنت قَاضٍفَاقْ{: تعاىل

  ". من قضا-أي بعد فعل األمر-كأنت قاض بعد أمر "
وليس حذفه بضعيف جدا خالفا البن عصفور، بل فصيح لوروده يف } فَاقْضِ{: وهو يف قوله تعاىل

  .٣"املعىن"القرآن؛ وألنه منصوب يف 
  . زعم أنه منصوبعلى أن النحويني من

  ".جاء الذي وجهه حسن: "وإن كان املضاف غري وصف حنو
أطلق الناظم الوصف ومل : فإن قلت، ٤مل جيز حذفه" جاء الذي أنا ضاربه أمس: "أو وصفا غري عامل حنو

  .يقيده بالعامل
 احلكم ٧"يتمم" اكتفى باملثال عن التقييد؛ ألنه قد فهم من استقراء هذا النظم أنه قد ٥"كأنه: "قلت

  .بالتمثيل
  :وأما ارور حبرف فقد ذكره يف قوله

  كمر بالذي مررت فهو بر... كذا الذي جر مبا املوصول جر 
  :أنه جيوز حذف العائد ارور باحلرف بشروط: يعين

حللت " للعائد لفظا، فلو اختلفا لفظا مل جيز احلذف حنو ٧"اجلار"أن ينجر املوصول مبثل احلرف : األول
  .٨"ذي حللت بهيف ال

__________  
  ,٨٢:  سورة طه١
  ".ما" أ، ج ويف ب ٢
  ".باملعىن" أ، ب ويف ج ٣
  ,٨٠/ ١ راجع األمشوين ٤
  ".إنه" أ، ج ويف ب ٥
  ".يتم" أ، ج ويف ب ٦
  . ب، ج٧
  ".مررت بالذي حللت يف الذي حللت به" أ، ج ويف ب ٨

)١/٤٥٧(  

  



 ٢"تعين"مررت بالذي مررت به، :  مل جيز احلذف حنو١"ىنمع"أن يتحد احلرفان معىن، فلو اختلفا : الثاين
  .٣بإحدى الباءين السببية

  ".سررت بالذي مررت به"أن يتحد متعلقهما معىن، فلو اختلف املتعلق مل جيز احلذف، حنو : الثالث
فحذف العائد؛ ألنه قد . أي به" مر بالذي مررت: "وقد مثل ما جيوز حذفه الجتماع الشروط فيه بقوله

  .ر حبرف جر املوصول مبثله لفظا ومعىن ومتعلقاج
:  حنو٤"مل جير"ولو جر املوصوف باملوصول باجلر املماثل فيما ذكر جاز احلذف أيضا وإن كان املوصول 

  ".مررت بالرجل الذي مررت به"
  .وهو اتفاق لفظ احلرفني، ال يؤخذ من كالمه إال شرط واحد: فإن قلت

 كالمه فظاهر، فإنه شرط أن جير العائد بالذي جر املوصول ومىت أما أخذ الشرط الثاين من: قلت
" باء"السببية مثال غري " باء" كان اجلار للعائد حينئذ غري اجلار للموصول، فإن ٥"معىن"اختلف احلرفان 

  .التعدية
  .وأما أخذ الشرط الثالث فمن متثيله

  . ليشمل الصورتني،مبا جر املوصول أو املوصوف به: كان ينبغي أن يقول: فإن قلت
املوصوف والصفة كالشيء الواحد، فدخول احلرف على املوصوف كدخوله على الصفة، فلذلك : قلت

  .ترك هنا التنصيص على ذلك اختصارا
  :تنبيه

  :ذكرها غري الناظم، يشترط يف حذف العائد ارور باحلرف ثالثة شروط أخر
__________  

  . أ، ج١
  ".تعني" ج ويف أ، ب ٢
  ,٨١/ ١أمشوين . هـ. ا. رى لإللصاق واألخ٣
  .مل جيز:  يف األصل٤
  . أ، ج٥

)١/٤٥٨(  

  

  .مرت بالذي به يف داره: أال يكون مث ضمري آخر يصلح للعود، حنو: األول
  .مررت بالذي مر به: أال يكون نائبا عن الفاعل حنو: الثاين

  .مررت بالذي ما مررت به إال به: أال يكون حمصورا حنو: الثالث



  . أخل الناظم ذه الشروط١"قد: " قلتفإن
وقد علم ، ٢إمنا يلزمه أن يذكر هنا من الشروط ما هو خاص بالباب ال ما يؤخذ من غريه: قلت

 أن ما كان حذفه يوقع يف اللبس امتنع حذفه يف هذا الباب ويف غريه، وأن النائب عن الفاعل ٣"بذلك"
أن الفضلة إذا حصرت مل جيز حذفها وقد جاء حذف كالفاعل يف مجيع أحكامه، ومنها امتناع حذفه، و

  :كقول حامت، العائد ارور وإن مل تكمل شروط احلذف
  ٤وأي الدهر ذو مل حيسدوين... ومن حسد جيور على قومي 

  .٥فيه، وهو نادر: أي
__________  

  ".نقد" أ، ب ويف ج ١
  ".ال يوجد يف غريه" أ، ويف ب، ج ٢
  . ب٣
  .وهو من الوافر، و حامت بن عدي الطائيه: قائله:  قال العيين٤

متين زوال نعمة احملسود، جيور : ألجل احلسد، واحلسد: للتعليل هنا، أي" من"من حسد، معىن : الشرح
  ".يظلمين"علي 
  .يظلمين قومي حسدا وبغيا، وال مير وقت دون أن حيسدوين ويؤذوين فيه: املعىن

جار وجمرور متعلق " علي"، فعل مضارع" جيور"، ورجار وجمرور متعلق بقوله جي" من حسد: "اإلعراب
" الدهر"، اسم استفهام مبتدأ" أي"و، فاعل جيور وياء املتكلم مضاف إليه" قومي"، بقوله جيور أيضا

مضارع جمزوم حبذف النون " حيسدوين"، نافية جازمة" مل"، اسم موصول صفة الدهر" ذو"، مضاف إليه
ية وياء املتكلم مفعول، واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من وواو اجلماعة فاعله والنون للوقا

  .مل حيسدوين فيه: والتقدير. اإلعراب صلة املوصول والعائد حمذوف
حيسدوين على املوصول وهو : حيث حذف العائد من مجلة الصلة وهو قوله" ذو مل حيسدوين"يف : الشاهد

  .إذ التقدير مل حيسدوين فيه واحلال أن شروطه مل تكملمع أن ذلك العائد جمرور حبرف جر، " ذو: "قوله
والذي سهل احلذف كون مدلول املوصول زمانا مذكورا وقد عاد عليه الضمري ارور فينصرف الذهن 

  .إىل احملذوف
/ ١والشاطيب، وداود، والسندويب، واألمشوين ، ١٢٤/ ١ذكره من شراح األلفية ابن هشام : مواضعه
١٨١,  

رد بأن حمل الشروط املتقدمة ما مل يتعني احلرف احملذوف : "ورد الصبان بقوله، شاذ: ين قال األمشو٥
  .١٢٤/ ١" كما يف البيت فال شذوذ

)١/٤٥٩(  



  

  املعرف بأداء التعرف
...  

  :املعرف بأداة التعريف
  :قال

  فنمط عرفت قل فيه النمط... أل حرف تعريف أو الالم فقط 
واهلمزة أصلية وهي مهزة قطع وصلت لكثرة االستعمال وكان " أل"مذهب اخلليل أن حرف التعريف 

  .األلف والالم وهو اختيار الناظم: وال يقول" بأل"يعرب عنها 
أيضا ولكن اهلمزة عنده زائدة معتد ا يف الوضع فحرف " أل"أن حرف التعريف : ومذهب سيبويه

  .التعريف عنده ثنائي
 ظاهر كالم سيبويه، ونقل يف شرح الكافية عن سيبويه أنه  وشرحه وهو١هذا ما نقله عنه يف التسهيل
  . وهو اختيار املتأخرين٢الالم وحدها وتبعه الشارح

هو املذهب " أو الالم فقط: "، حيتمل مذهب اخلليل ومذهب سيبويه وقوله"أن حرف تعريف: "وقوله
  .الثالث وباقي البيت واضح

  :تنبيهات
 لألصل ٣"خمالفته"ندي قول اخلليل لسالمته من وجوه كثرية الصحيح ع: قال يف شرح التسهيل: األول

  .٤"النظائر"موجه لعدم 
  .تصدير زيادة فيما ال أهلية فيه للزيادة وهو احلرف: أحدها
  .وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن وال نظري له يف ذلك: الثاين

  .٦، ٥افتتاح مزة وصل وال نظري لذلك : الثالث
__________  

  ".وليست اهلمزة زائدة خالفا لسيبويه: "٤٢ قال يف التسهيل ص١
  ".مذهب سيبويه أن الالم وحدها هي املعرفة: "٤٠ قال يف الشارح ص٢
  ".خمالفة" ب، ج ويف أ ٣
  ".النظري" أ، ج ويف ب ٤
  . ب، ج٥
  .٧٩/ ١ اهلمع ١٠ بأن العرب تقف عليها تقول إىل مث نتذكر فتقول الرجل ٦

)١/٤٦٠(  

  



  .لزم فتح مهزة الوصل بال سبب وال نظري لذلك: رابعال
يف القسم فإا تفتح وتكسر وكسرها هو األصل، " أمين"واحترزت باللزوم ونفي السبب من مهزة : قال

  .وفتحت لئال ينقل من كسر إىل ضم دون حاجز حصني
 يفعل ذلك بالم التعريف أن املعهود االستغناء عن مهزة الوصل باحلركة املنقولة إىل الساكن ومل: اخلامس

  .١بل يبدأ باهلمزة يف املشهور من قراءة ورش، إال على شذوذ
  . اهللا ألفعلن٣"أفا: " باهللا وال يف قول بعضهم٢"قوهلم"أا لو كانت مهزة وصل مل تقطع يف : السادس

مسهلة  بقاء مهزة الوصل يف غري االبتداء ٤"للزم"ووجه سابع، وهو أا لو كانت مهزة وصل : قلت
وقد أشار إليه يف شرح التسهيل، واستدل بعضهم للخليل بالوقف ، ٦"الذكرين: " يف حنو٥"ومبدلة"

  :عليها وإعادا يف قول الراجز
  ٧الشحم إنا قد مللناه جبل... عجل لنا هذا وأحلقنا بذا أل 

__________  
ققني، انتهت إليه رئاسة عثمان بن سعيد بن عمرو بن سليمان امللقب بورش شيخ القراء واحمل:  هو١

ورحل إىل نافع ابن أيب نعيم فعرض عليه ، ولد سنة عشر ومائة مبصر، اإلقراء بالديار املصرية يف زمانه
إن نافعا لقبه بالورشان؛ ألنه كان على قصره : وقيل، القرآن عدة ختمات يف سنة مخس ومخسني ومائة

ف ألوانه فكان نافع يقول هات يا ورشان يلبس ثيابا قصارا، وكان إذا مشى بدت رجاله مع اختال
تويف ورش مبصر سنة سبع وتسعني . طائر معروف: والورشان. واقرأ يا ورشان، مث خفف فقيل ورش

  .ومائة عن سبع ومثانني سنة
  . ب٢
  ".أي" أ، ويف ٣
  ".لزم" ب، ويف أ، ج ٤
  ".أو مبدلة" أ، ويف ب، ج ٥
  ,١٤٤، ١٤٣:  سورة األنعام٦
  .لبيت لغيالن بن حريث الربعي الراجز، من الرجز املسدسا:  قال العيين٧

مبعىن حسب وضبطه بعض شراح أبيات " جبل" من املاللة، -بكسر الالم األوىل-" مللناه: "الشرح
  . =أراد به اخلل املعهود، والباء فيه مكسورة ألنه حرف جر" خبل"الكتاب 

)١/٤٦١(  

  



  :وبالوقف عليها يف نصف البيت
  مرتل الدارس عن حي حالل... ا واستخربا ال يا خليلي اربع

  ١ـقطر مغناه وتأويب الشمال... مثل سحق الربد عفي بعدك الـ 
__________  

، جار وجمرور متعلق بالفعل" لنا"، فعل أمر وفاعله ضمري مستتر فيه تقديره أنت" عجل: "اإلعراب= 
جار " بذا"، له ضمري مستتر ونا مفعول بهبالواو عاطفة وأحلق فعل أمر وفاع" وأحلقنا"، مفعول به" هذا"

إن حرف توكيد " أنا"، جار وجمرور بدل من اجلار وارور السابق" بالشحم"، وجمرور متعلق بأحلق
" جبل"، فعل وفاعل ومفعول، واجلملة يف حمل رفع خرب إن" مللناه"، حرف حتقيق" قد"، ونصب ونا امسه

  .مستتر فيه وجوبااسم فعل مضارع مبعىن يكفي، وفاعله ضمري 
وذلك أن الشاعر وقف عليها مث أعادها فهذا يدل " أل"أن حرف التعريف هو " بذا أل"يف : الشاهد

  .على قوة اعتقادهم لقطعها وهذا مذهب اخلليل
  .دع ذا وعجل ذا وأحلقنا بذا أل: وروي

، ٧٩/ ١وامع والسيوطي يف مهع اهل، والشاطيب، ٨٣/ ١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٢٩١/ ١واخلصائص ، ٢٧٣ ص٢وسيبويه يف ج

أول قصيدة عدا سبعة عشر بيتا كل أبياا ينتهي شطرها األول بأل كهذين البيتني إال :  هذان البيتان١
  .وهي لعبيد بن األبرص األسدي، وهي من الرمل، بيتا واحدا

من درس " الدارس"هو يفتح العني فيهما أمر لالثنني من ربع يربع إذا وقف وانتظر و" أربعا: "الشرح
" سحق الربد"، بكسر احلاء املهملة وفتح الالم خمففة مجع حال مبعىن نازل ومقيم" حالل"املرتل إذا عفا، 

 الثوب املخطط -بضم فسكون-الربد ،  الثوب البايل، وفعله من باب كرم-بفتح فسكون-سحق 
" القطر"،  حما وأزال-بتضعيف الفاء-" عفى"، وإضافة سحق إىل الربد من إضافة الصفة للموصوف

بفتح الشني -" تأويب الشمال"،  مرتله الذي أقام به أهله مث ارحتلوا عنه-بالغني املعجمة-" مغناه"، املطر
  . وهو الريح اليت ب من ناحية الشمال-املعجمة وختفيف امليم

" أربعا"، ثىن وياء املتكلم مضاف إليهمنادى منصوب بالياء ألنه م" خليلي"، حرف نداء" يا: "اإلعراب
، مفعول الستخربا" املرتل"، فعل أمر وألف االثنني فاعله" واستخربا"فعل أمر وألف االثنني فاعله و

حال من " مثل"، صفة حلي" حالل"، جار وجمرور متعلق باستخربا" عن حي"، نعت للمرتل" الدارس"
بعد ظرف متعلق بعفى وكاف اخلطاب " بعدك"، ضفعل ما" عفى"، مضاف إليه" سحق الربد"، املرتل

معطوف " وتأويب"، مفعول به لعفى وضمري املرتل مضاف إليه" مغناه"، فاعل عفى" القطر"، مضاف إليه
  .مضاف إليه" الشمال"، على القطر

عن املعرف وجعل حرف " أل"حيث فصل الشاعر حرف التعريف وهو " القطر... املرتل"يف : الشاهد
ر الشطر األول من البيتني ووقف عليه مث جاء باملعرف أول الشطر الثاين، وهذا عند اخلليل التعريف آخ



  .وليست الالم وحدها" يدل على أن حرف التعريف هو أل
  .٨٣/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

)١/٤٦٢(  

  

  .١وهي أبيات كثرية اطرد فيها ذلك
وجه، وقد ذكرت ذلك يف غري هذا الكتاب، فإن هذا مبين وأجاب املنتصر لسيبويه عن أكثر هذه األ

  .على االختصار
:  ذكره حنو٢"بتقدمي"عهدية وجنسية ألن مصحوا إن عهد : اعلم أن أداة التعريف قسمان: الثاين

أو علما ، ملن سدد سهما" القرطاس"أو حبضور مدلوله حسا كقولك " جاءين رجل فأكرمت الرجل"
  . فهي عهدية وإال فهي جنسية٣}ما في الْغارِإِذْ ه{: كقوله تعاىل

، وإن خلفها ٤} إِنَّ اِإلنسانَ لَفي خسرٍ{: واجلنسية إن خلفها كل دون جتوز فهي لشمول األفراد حنو
: وإن مل خيلفها فهي لبيان احلقيقة حنو، "أنت الرجل علما: "بتجوز فهي لشمول اخلصائص مبالغة حنو

  . املتكلمون تعريف املاهية٦"يسميه" وهو الذي ٥} ماِء كُلَّ شيٍء حيوجعلْنا من الْ{
  .وقد جعلها بعضهم قسما برأسه، ٧وكالمه يف شرح الكافية يقتضي أا هي العهدية

اشتر "وبني اسم اجلنس النكرة حنو " اشتر اللحم"ما الفرق بني املعرف ذه اليت للحقيقة حنو : فإن قلت
  ؟"حلما
  .فرق بينهما كالفرق بني علم اجلنس واسم اجلنس وقد تقدمال: قلت

__________  
  : منها بعد هذين البيتني١

  ممسكو منك بأسباب الوصال... ولقد يغين به جريانك الـ 
  بني واأليام حال بعد حال... مث أودى ودهم إذا أزمعوا الـ 

  جأب ذي العانة أو شاة الرمال... فانصرف عنهم بعنس كالوأي الـ 
  خيل يف األرسان أمثال السعاىل... حنن قدنا من أهاضيب املال الـ 

  ".بتقدم" أ، ويف ب، ج ٢
  ,٤٠:  سورة التوبة٣
  ,٢:  سورة العصر٤
  ,٣٠:  سورة األنبياء٥



  ".يسموه" ب، ج ويف أ ٦
  .١٢ راجع شرح الكافية ورقة ٧

)١/٤٦٣(  

  

مث إن زيادا على " وقد تزاد: " ذلك بقولهوملا كانت أداة التعريف قد ترد زائدة غري معرفة نبه على
  .الزمة وغري الزمة: ضربني

اسم الزمان احلاضر وهو مضمن معىن " واآلن"علم صنم " كالالت"فالالزمة هي ألفاظ حمفوظة منها 
  .حرف التعريف، ولذلك بين

  ".كالذين مث الاليت"ومنها بعض املوصالت 
  .دة ألا تعرفت بغريهايف هذه الكلمات بالزيا" أل"وإمنا حكم على 

  .فبتضمنه معىن حرف التعريف" اآلن"فبالعلمية، وأما " الالت"أما 
  .وأما املوصالت، فألن تعريفها بالصالت، وإمنا حكم عليها بأا الزمة ألنه مل يعهد حذفها

تضمن معىن حرف التعريف " اآلن"قد رد يف شرح التسهيل قول من جعل سبب بناء : فإن قلت
  ".فيه مبين على ذلك" أل"بزيادة والقول "

والقول بزيادا فيه يستلزم أن يكون تعريفه بغريها وال يلزمن أن يكون بتضمن معىن حرف : ١قلت
  .٢"بل جيوز أن يكون بوجه آخر من وجه التعريف"التعريف 

ف مبا وهو قول الزجاج فهو على هذا معر. ٣بين لتضمن معىن اإلشارة" اآلن"إن : وقد قال يف التسهيل
يف اآلن " أل"فيه زائدة، وذهب قوم إىل أن " فأل"تعرفت به أمساء اإلشارة، وإذا كان تعريفه بذلك 

  .حلضور ال زائدة
  .٥والصحيح األول،  للتعريف٤"كلها"يف املوصالت " أل"وذهب قوم إىل أن 
__________  

  . ب، ج١
  . ب، ج٢
  ,٩٥ التسهيل ص٣
  . أ٤
  . وارتضيته لقوته٥

)١/٤٦٤(  

  



  .وذكر يف شرحه أن ذلك لغة" الذين والاليت"من " أل" حذف ١قد حكى يف التسهيل: ن قلتفإ
   بتخفيف الالم فكيف جعلها الزمة؟٢"صراط لذين: "مسعت أعرابيا يقرأ: قال أبو عمرو

  .كأنه أراد أا الزمة عند أكثر العرب، وهو صحيح، فجزم هنا بأفصح اللغتني: قلت
  ".والضطرار كبنات األوبر: " فقالمث انتقل إىل غري الالزمة

  .قسم يزاد ملعىن، وقسم يزاد لضرورة: الزائدة غري الالزمة قسمان
  . للمح الصفة٣"هو الذي: "فاألول
  .ضرب يزاد مع معرفة، وضرب يزاد مع نكرة ال يقبل التعريف: ضربان: والثاين

  :وقد أشار إىل الضربني، فاألول كقول الشاعر
  ٤ولقد يتك عن بنات األوبر... اقال ولقد جنيتك أكمؤا وعس

__________  
  ".وقد يقال لذين واليت "٣٣ قال يف التسهيل ص١
  ,٧:  سورة الفاحتة٢
  ".هو اليت"ويف ج " هي اليت" أ، ويف ب ٣
  .وهو من الكامل. أنشده أبو زيد ومل يعزه إىل قائله:  قال العيين يف هذا البيت٤

:  يف حذف الالم وإيصال الفعل إىل ما كان جمرورا قوله تعاىلأي جنيت لك، ومثله" جنيتك: "الشرح
}موهنزو أَو مإِذَا كَالُوها} ، {وجوا عهونغبيازِلَ{، و } ونم اهنرقَد رالْقَمبفتح اهلمزة -" أكمؤا"، و} و

مء على كمأة أيضا  مجع كمء بزنة فلس وأفلس وجيمع الك-وسكون الكاف وضم امليم ويف آخره مهزة
  .فيكون املفرد خاليا من التاء وهي يف مجعه على عكس مترة ومتر، وهذا من نوادر اللغة

 وهو نوع من الكمأة بيض، وقيل هي الكمأة اليت بني البياض -بزنة عصفور-مجع عسقول ": عساقال"و
بنات "، } ه مفَاتح الْغيبِوعند{: وكان أصله عساقيل فحذفت الياء كما حذفت يف قوله تعاىل، واحلمرة

  .كمأة صغار مزغبة كلون التراب: هي" األوبر
  .جنيت لك النوع اجليد ويتك عن الرديء: املعىن

، فعل وفاعل ومفعول أول" جنيتك"، الواو للقسم والالم للتأكيد وقد حرف تأكيد" ولقد: "اإلعراب
  =لواو عاطفة والالم ا" ولقد"، معطوف عليه" وعساقال"، مفعول ثان" أكمؤا"

)١/٤٦٥(  

  

  .١بنات أوبر، وهو علم على ضرب من الكمأة رديء: يعين
  :والثاين كقول الشاعر



  ٢صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو... رأيتك ملا أن عرفت وجوهنا 
  .٣"خالفا للكوفيني"ألنه متييز، والتمييز واجب التنكري " نفسا: "أراد

__________  
" األوبر"، جمرور به" بنات"، حرف جر" عن"، فعل وفاعل ومفعول" يتك"، قيقللقسم وقد حرف حت= 

  .مضاف إليه
علم على نوع من الكمأة " بنات أوبر"يف العلم مضطرا؛ ألن " أل"حيث زاد " بنات األوبر"يف : الشاهد

  .فزادها هنا ضرورة، اإلضافة وأل: فرارا من اجتماع معرفني" أل"رديء، والعلم ال تدخله 
، ٢٦واملكودي ص، ١٠٢/ ١وابن عقيل ، ٤١ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

/ ١، وابن هشام ٢٤والسيوطي ص، واألصطهناوي، ٨٥: ١واألمشوين ، وداود، والسندويب، والشاطيب
  ,٥٨/ ٣واخلصائص ، ٥٠/ ١، وأيضا ذكره يف مغين اللبيب ١٢٧

  ,٨٥/ ١ راجع األمشوين ١
هو لرشيد بن شهاب : ر التوزي نقال عن بعضهم أن هذا البيت مصنوع، وقيلذك:  قال العيين٢

  .وهو من الطويل، اليشكري
، خطاب لقيس بن مسعود بن خالد اليشكري، وهو املراد من قوله يا قيس عن عمرو" رأيتك: "الشرح

ب وشدة وقع ثباتنا يف احلر: أي" ملا عرفت جالدنا"أراد بالوجوه األنفس والذوات، ويروى " وجوهنا"
كان صديقا محيما " عمرو"، يريد أنك رضيت" طبت النفس"أعرضت ونأيت، : أي" صددت"، سيوفنا

  .لقيس وكان قوم الشاعر قد قتلوه
مث حني رأى وقع أسيافهم ترك صديقه عمرا وفر عنه ورضي من ، يندد بقيس؛ ألنه كان يتهددهم: املعىن

  .الغنيمة باإلياب
، زائدة" أن"، ظرفية مبعىن حني تتعلق برأى" ملا"، ل ومفعول رأى بصريةفعل وفاع: رأيتك: اإلعراب

، "ملا"فعل وفاعل وهو جواب " صددت"، مفعول والضمري مضاف إليه" وجوهنا"، فعل وفاعل" عرفت"
جار وجمرور متعلق " عن عمرو"، منادى حبرف نداء" يا قيس"، متييز" النفس"، فعل وفاعل" وطبت"

  .بطبت
حيث ذكر التمييز معرفا بالالم، وكان حقه أن يكون نكرة وإمنا زاد األلف " النفسطبت : "الشاهد

  .والالم فيه للضرورة
، ١٠٣/ ١، وابن عقيل ٤١، وابن الناظم ص١٢٩/ ١ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢٥، والسيوطي ص٢٦واملكودي ص، ، واألصطهناوي٨٥/ ١والشاطيب، وداود، واألمشوين 
هذا مذهب البصريني وذهب الكوفيون إىل جواز كونه معرفة، : "١٠٣/ ١قال ابن عقيل .  ب أ،٣

  ".فاأللف والالم عندهم غري زائدة



)١/٤٦٦(  

  

  . أنه نكرة وأل فيه للتعريف١"املربد"متثيله ببنات األوبر ليس جبيد؛ ألن مذهب : فإن قلت
نه موافق لسيبويه، مث انتقل إىل القسم األول نص سيبويه على أنه علم جنس، وأفادنا متثيله به أ: قلت

  :فقال. وهو الذي يزاد ملعىن
  للمح ما قد كان عنه نقال... وبعض األعالم عليه دخال 

، ٢إال يف الضرورة" يزيد"ألن منها ما ال يدخل عليه للمح كاملنقول من قبل حنو " بعض األعالم"إمنا قال 
أا تدخل للمح األصل ال للمح الوصف، وهو ظاهر كالمه " للمح ما قد كان عنه نقال: "وظاهر قوله

ومن اسم ، "كفضل"ومن مصدر ، "كحارث"يف التسهيل وشرحه، ويؤيده أنه مثل باملنقول من صفة 
  .وهو من أمساء الدم" كنعمان"عني 

  ٣كالفضل واحلارث والنعمان
در وأمساء األعيان قد جتري  املنقول من مصدر أو اسم عني؛ ألن املصا٤"يف"وقول الشارح، وقد يكون 

  . فيقتضي أن اللمح للوصف٥جمرى الصفات يف الوصف ا على التأويل
  .وهذا هو املشهور يف عبارام

  :تنبيه
  .نظر" بالنعمان"اعلم أن يف متثيله 

ألنه مثل به يف شرح التسهيل ملا قارنت األداة نقله، وعلى هذا فاألداة فيه الزمة، وإذ كانت للمح مل 
  .٦الزمةتكن 

__________  
  ".للخليل" أ، ج ويف ب ١
  : كقول الشاعر٢

  شديدا بأعباء اخلالفة كاهله... رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 
  ,٨٥ ص١أمشوين ج. هـ. ا. فضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد

  . أ، ج٣
  ".من" أ، ج ويف ب ٤
  ,١ الشارح ص٥
  .٨٦/ ١ راجع األمشوين ٦

)١/٤٦٧(  



  

  . وحذفه سيانفذكر ذا: وقوله
  .وحذفه يف ذلك سيان" أل"يف ذلك ليست للتعريف فحذفها ال خيل به فذكر " أل"أن : يعين

 جيء بأل، وإن ٢"ملح الصفة"إن قصد ،  سيان والوجهان مرتبان على مقصدين١"قال"كيف : فإن قلت
  .مل يقصد استدمي جتريده

دخال للمح ما : " من قوله٤"مرضي" على مقصدين فصحيح، وهو مفهوم ٣"مرتبني"أما كوما : قلت
  ".قد كان عنه نقال

  .يعين من جهة التعريف كما قررته" سيان: "وقوله
  :مث قال

  مضاف أو مصحوب أل كالعقبه... وقد يصري علما بالغلبه 
أن من املعرف باإلضافة أو األداة ما يغلب على بعض ما له معناه فيصري علما بالغلبة خالفا ملن : يعين

  .بل أجرى جمراه، أنه ليس بعلمذهب إىل 
  .٦يف العبادلة رضي اهللا عنهم"  وابن عباس٥"وابن الزبري، وابن عمرو"ابن عمر، "ومثال املضاف 

يف عقبة أيلة والبيت احلرام وطيبة ومصنف " العقبة والبيت واملدينة والكتاب"ومثال مصحوب أل 
  .سيبويه
  :مث قال

  ..............................أوجب... وحذف أل ذي إن تناد أو تضف 
  .إشارة إىل اليت صحبت ما صار علما بالغلبة" ذي"

__________  
  . ب، ج١
  ".اللمح" ب، ويف أ، ج ٢
  ".مترتبني" أ، ب ويف ج ٣
  . ج٤
  . ج٥
أن يكون أصله عبد فزيدت الم يف : أوهلما: مجع عبدل بزنة جعفر، وعبدل حيتمل أمرين:  العبادلة٦

أن يكونوا قد حنتوه من عبد اهللا، فالالم هي : الثاين. الم على زيد حىت صار زيدالآخره كما زيدت ال
  .الم لفظ اجلاللة، والنحت باب واسع

)١/٤٦٨(  

  



  .يف الصعق، يا صعق: ومثال حذفها يف النداء قوهلم
  .١"أعشى قيس"ومثال حذفها يف اإلضافة قوهلم يف األعشى 

  ".هذا يوم اثنني مباركا فيه"قليال كقوهلم وال حيذف يف غري النداء واإلضافة إال 
يف االثنني وسائر األيام التعريف، فإذا " أل"وجميء احلال منه يف الفصيح يوضح فساد قول املربد يف جعله 

  .زالت صارت نكرات
  :وأشار إىل حذفها يف ذلك بقوله

  ويف غريمها قد تنحذف..... 
__________  

  .إىل قيس، واألعشى يف األصل اسم لكل من ال يبصر ليال أصله األعشى فحذفت منه أل وأضيف ١

)١/٤٦٩(  

  

  :املبتدأ واخلرب
  إن قلت زيد من اعتذر... مبتدأ زيد وعاذر خرب 

: فاالسم. املبتدأ هو االسم ارد من العوامل اللفظية غري الزائدة خمربا عنه أو وصفا رافعا ملا يستغىن به
وارد من العوامل " ٢} وأَنْ تصوموا خير لَكُم{حنو "واملوؤل  ١"زيد عاذر: حنو"جنس يشمل الصريح 

} ما لَكُم من إِلَه غَيره{" و" حبسبك زيد"خمرج السم كان وحنوه، وغري الزائدة، مدخل لنحو : اللفظية
  . مبتدأ ومن زائدة٤""إله"فإن حسبك مبتدأ والباء فيه زائدة وكذلك  "٣

يف هذا املثال وحنوه خرب مقدم ال مبتدأ ألنه ال يتعرف باإلضافة " حسبك"أن : وذكر يف شرح الكافية
  .٦، ٥"حبسبك درهم: "وإمنا يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة حنو

 قائم الزيدان ٧"أ: "يشمل الفاعل حنو": رافعا ملا يستغىن به"خمرج ألمساء األفعال، ". وخمربا أو وصفا"
فإن مرفوعه " أقائم أبوه زيد: " قائم، من قولك٨"أ: "وخيرج به حنو" أمضروب العمران: "ونائبه حنو"

  .غري مستغىن به
وقد ، مسند إىل مرفوع يغين عن اخلرب: أحدمها ذو خرب، والثاين: وقد اتضح بذلك أن املبتدأ قسمان

  .البيت" مبتدأ زيد وعاذر خرب: " بقوله٩"إىل األول"أشار 
__________  

  . أ، ج١
  ,١٨٤ سورة البقرة ٢
  ,٨٥ سورة األعراف ٣



  ".ال"ب ،  ج ويف أ٤
  . أ، ج٥
وحبسبك حديث، هذا إذا كان املتأخر نكرة فلو كان معرفة األجود : "١٣ قال يف شرح الكافية ورقة ٦

  .هـ. ا". أن يكون مبتدأ وحبسبك خرب مقدم؛ ألن حسبا من األمساء اليت ال تعرفها اإلضافة حبسبك
  . ب، ج٧
  . ب، ج٨
  . أ، ج٩

)١/٤٧٠(  

  

  :وإىل الثاين بقوله
  فاعل أغىن يف أسار ذان... وأول مبتدأ والثاين 

يف املثال الثاين اسم جمرد " أسار"و" بعاذر"فزيد يف املثال األول اسم جمرد من العوامل اللفظية خمرب عنه 
  . يستغىن به١"ملا"من العوامل اللفظية وهو وصف رافع 

  .فقد فهم من املثالني حد املبتدأ
أو قس على الثاين يف كونه بعد " زيد عاذر وأسار ذان"قس على هذين املثالني ومها : أي" وقس: " قالمث

  .استفهام
  .وكاستفهام النفي: مث قال

وأطلق االستفهام " ما قائم الزيدان: "أن النفي مسوغ الستعمال الوصف املذكور كاالستفهام حنو: يعين
  .٤، ٣"هو أوىل من قول ابن احلاجب أو ألف االستفهامف "٢"ومن وما"ليتناول مجيع أدواته كهل 

غري قائم "وامسا وهو " ما وال وإن" النفي ليتناول كل ناف يصلح ملباشرة االسم حرفا وهو ٥"يف"وأطلق 
  :وعلى ذلك قول الشاعر. "فغري مبتدأ مضاف إىل الوصف، والزيدان فاعل يغين عن خربه" الزيدان

  ٦ باهلم واحلزنينقضي... غري مأسوف على زمن 
__________  

  ".ما" أ ويف ب، ج ١
  ".مىت ومن" أ، ج ويف ب ٢
  . أ، ج٣
  .الكافية. ٨٥/ ١ راجع ٤
  . ب٥



أليب نواس احلسن بن هانئ ولد سنة مخس وأربعني ومائة وتويف سنة مخس أو ست أو مثان :  البيت٦
  .وهو ممن ال حيتج بقوله وإمنا ذكره للتمثيل. وتسعني ومائة ببغداد

  .اسم مفعول من األسف وهو احلزن، وبابه طرب" مأسوف: "لشرحا
أنه ال ينبغي لعاقل أن يأسف على زمن ليس فيه إال مهوم تتلوها مهوم وأحزان تأيت من ورائها : املعىن

  . =أحزان

)١/٤٧١(  

  

ها، إال أن الوصف بعد ليس يرتفع على أنه امسها والفاعل يغين عن خرب" ليس قائم الزيدان"وفعال حنو 
  .احلجازية" ما"وكذلك 

  :وقوله
  وقد جيوز حنو فائز أولو الرشد

  .إشار إىل جواز االبتداء بالوصف املذكور جمردا من النفي واالستفهام وهو قليل
ونقل غريه أن مذهب .  وعن األخفش أنه يرى ذلك حسنا١ونقل املصنف عن سيبويه جوازه على قبح

  .البصريني غري األخفش املنع
__________  

جار وجمرور متعلق مبأسوف على أنه " على زمن"، مضاف إليه" مأسوف"، مبتدأ" غري: "اإلعراب= 
فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه يعود على زمن " ينقضي"، نائب فاعل سد مسد خرب املبتدأ
، نقضيجار وجمرور متعلق مبحذوف حال من الضمري املستتر يف ي" باهلم"، واجلملة يف حمل جر صفة لزمن

  .معطوف على اهلم" واحلزن"
النائب عن الفاعل جمرى " على زمن: "حيث أجرى قوله" غري ماسوف على زمن"يف قوله : الشاهد فيه

يف أن كل واحد منهما سد مسد اخلرب؛ ألن املتضايفني مبرتلة " ما مضروب الزيدان: "الزيدان يف قولك
ا مسد اخلرب، فإنه يسد مع اآلخر أيضا، وكأنه االسم الواحد، فحيث كان نائب الفاعل يسد مع أحدمه

فالوصف خمفوض لفظا بإضافة املبتدأ إليه وهو يف قوة املرفوع باالبتداء وهذا " مأسوف على زمن: "قال
والتوجيه الثاين البن جين وابن ، وإليه ذهب ابن الشجري يف أماليه، أحد توجيهات ثالثة لذلك وحنوه

  .احلاجب
وهو توجيه " زمن ينقضي باهلم غري مأسوف عليه"خرب مقدم وأصل الكالم " غري"أن قوله : وحاصله

  .ليس بشيء، والتوجيه الثالث البن اخلشاب
وقوله مأسوف، ليس اسم مفعول بل هو " أنا غري إخل"خرب ملبتدأ حمذوف تقديره " غري: "وحاصله أن قوله



وانظر ما فيه من " غري آسف إخل" أنا: "لوأراد به اسم الفاعل كأنه قا" املعسور"و" امليسور"مصدر مثل 
  :التكلف واملشقة، ومثل هذا البيت قول املتنيب ميدح بدر بن عمار

  غري مدفوع عن السبق العراب... ليس باملنكر أن برزت سبقا 
  ".وقد سأل الفتح بن جين ولده عن إعراب هذا البيت فارتبك يف إعرابه: "١٠٩/ ١قال ابن عقيل 

، ٨٩/ ١واألمشوين ، ٩٤/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ١٣٨/ ١ يف مغين اللبيب ابن هشام: مواضعه
  ,١٠٩/ ١وابن عقيل 

قائم زيد، وذاك إذا مل جتعل قائما مقدما مبنيا على : وزعم اخلليل أنه يستقبح أن يقول: " قال سيبويه١
 املبتدأ وزيد خربه أو  يريد أن قولك قائم زيد قبيح إن أردت أن جتعل قائم٢٨١/ ١. هـ. ا. املبتدأ

  .سريايف. هـ. ا. خربا مقدما" قائم"فاعله وليس بقبيح أن جتعل 
  .٩٠/ ١خضري . هـ. ا". واملسوغ لالبتداء حينئذ عمله يف املرفوع"وأميل إىل هذا املذهب 

)١/٤٧٢(  

  

فردا وما واعلم أن الوصف املذكور إمنا يتعني جعله مبتدأ، وما بعده فاعال سد مسد اخلرب إذا كان م
  .بعده مثىن أو جمموعا

  :أما إذا طابق ما بعده فله ثالثة أحوال أشار إليها بقوله
  إن يف سوى اإلفراد طبقا استقر... والثان مبتدا وذا الوصف خرب 

  ".أقائمان الزيدان"أن يتطابقا يف التثنية حنو : فأحد األحوال
  ".أقائمون الزيدون"أن يتطابقا يف اجلمع حنو : والثاين

وإعراب هاتني الصورتني واحد، وهو أن الوصف خرب وقدم والثاين مبتدأ مؤخر وال جيوز أن يكون 
  .١"أكلوين الرباغيث"الوصف فيهما مبتدأ وما بعده فاعال لتحمله الضمري إال على لغة 

  .فيجوز فيه الوجهان" أقائم زيد: "أن يتطابقا يف اإلفراد حنو: والثالث
  .بعده فاعل مل يكن فيه ضمريفإن جعل الوصف مبتدأ وما 

  .وإن جعل خربا مقدما وما بعده مبتدأ كان فيه ضمري
  :مث أشار إىل رافع املبتدأ بقوله

  كذاك رفع خرب باملبتدا... ورفعوا مبتدأ باالبتدا 
  .٤ الصحيح ومذهب سيبويه٣" وهو٢أحد املذاهب السبعة"ما ذكر هو 

__________  
لى لغة أكلوين الرباغيث أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعد فاعل وجيوز ع: "١١٣/ ١ قال ابن عقيل ١



  ".أغىن عن اخلرب
  : واملذاهب السبعة هي٢
 اجلمهور وسيبويه على أن رافع املبتدأ معنوي وهو االبتداء؛ ألنه بين عليه ورافع اخلرب املبتدأ، ألنه -أ

  .مبين عليه فارتفع به كما ارتفع هو باالبتداء
  . اخلرب االبتداء أيضا ألنه طالب هلما فعمل فيهماالعامل يف:  وقيل-ب
  . وقيل العامل فيه االبتداء واملبتدأ معا-ج
  . العامل االبتداء بواسطة املبتدأ-د

  . وذهب الكوفيون إىل أما ترافعا-هـ
  .أن املبتدأ مرفوع بالذكر الذي يف اخلرب:  وللكوفيني قول آخر-و
  .ي كونه معرى عنها وقيل جترده من العوامل اللفظية أ-ز
  ,٩٤/ ١ملخصا من مهع اهلوامع للسيوطي ج . هـ. ا

  . أ، ج٣
وأعدل هذه املذاهب مذهب : "١١٥/ ١قال ابن عقيل .  ومذهب سيبويه هو أعدل املذاهب٤

  ".سيبويه

)١/٤٧٣(  

  

ن  ع٢"ما يغين" مسندا هو إىل ١"أو"واالبتداء هو كون االسم جمردا من العوامل اللفظية خمربا عنه 
  .اخلرب

  :مث شرع يف تعريف اخلرب فقال
  واخلرب اجلزء املتم الفائدة

  .أخرج املبتدأ: واخلرب يشمل املبتدأ واخلرب، واملتم الفائدة
  .هذا ليس حبد صحيح ألنه صادق على الفعل وعلى الفاعل واحلرف أيضا: فإن قلت

  .راد جزء اجلملة االمسيةليس مراده باجلزء جزء الكالم مطلقا فيلزمه ما ذكرت، وإمنا امل: قلت
  :أحدمها أن الباب موضوع هلا، والثاين متثيله بقوله: ويدل على ذلك أمران

  كاهللا بر واأليادي شاهده
  .فلم يدخل حتت كالمه الفعل والفاعل، وال احلرف أيضا؛ ألنه ال يكون أحد جزءي اجلملة االمسية

واضح ألن املبتدأ أيضا يتم الفائدة، فإن الفائدة ما غري " املتم الفائدة: "إخراج املبتدأ بقوله: فإن قلت
  .حصلت



  .اخلرب هو ثاين اجلزءين وال إشكال يف أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة: قلت
: وأيضا، فإن اخلرب هو املستفاد من اجلملة؛ ولذلك كان أصله أن يكون نكرة، وهلذا قال أبو موسى

  .الفائدةاملبتدأ معتمد البيان واخلرب معتمد 
  :مث قال

  ومفردا يأيت ويأيت مجلة
خالفا البن السراج يف إثباته ثالثا ال مفردا وال مجلة وهو الظرف . مفرد ومجلة: فقسم اخلرب إىل قسمني

  .واجلار وارور
  :مث ذكر حكم اجلملة فقال

  حاوية معىن الذي سيقت له
__________  

  . ب، ج١
  ".ما يستغىن" أ، ج ويف ب ٢

)١/٤٧٤(  

  

  : أربعة أشياء١"فشمل"، حاوية معىن املبتدأ ومل يقيده بالضمري: الذي سبقت له هو املبتدأ، فكأنه قال
  .٢"السمن منوان بدرهم: "، وقد حيذف إن أمن اللبس حنو"زيد أبوه قائم: "الضمري حنو

  .٣} ولباس التقْوى ذَلك خير{: واسم اإلشارة حنو
  .٤} الْحاقَّةُ، ما الْحاقَّةُ{: وتكرار لفظ املبتدأ حنو

  :والعموم حنو
   ... ..................................٥فأما القتال ال قتال لديكم

  .وهذه الروابط املتفق عليها
  :قد ذكر ابن عصفور من الروابط املتفق عليها، عطف مجلة فيها ضمري بالفاء خاصة كقوله: فإن قلت

__________  
  ".ملفيش" أ، ج ويف ب ١
  .منوان ومجعه أمناء:  رطالن، وتثنيته-كعصا، أفصح من املن بالتشديد- املنا ٢

السمن مبتدأ ومنوان ثان وهو نكرة وسوغ االبتداء به الوصف "على اهلامش كتب " ب"ويف نسخة 
  ".بارور املقدر به منوان منه وبدرهم خربه، واجلملة خرب عن السمن

  ,٢٦:  سورة األعراف٣



  ,٢، ١: اقة سورة احل٤
  . هذا صدر بيت للحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي٥

  .وهو من الطويل، ولكن سريا يف عراض املواكب: وعجزه
مجع ": املواكب" وهو الناحية، -بضم فسكون- مجع عرض -بكسر العني املهملة-" عراض: "الشرح

  .، وكذلك مجاعة الفرسانالقوم الركوب على اإلبل املزينة: موكب، واملوكب
يهجو بين أسد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس، ويقول هلم إنكم مجاعة ال تقدمون على : املعىن

  .القتال وال حتسنونه، وإمنا تسحنون السري مع ركاب اإلبل الذين ال يقاتلون
 يف هذه اجلملة ضمري مع امسها وخربها خربا عن املبتدأ مع أنه ليس" ال"حيث أوقع مجلة : الشاهد فيه

  .يعود على املبتدأ وال اسم إشارة يرجع إليه وال ذكر فيها املبتدأ بلفظه األول
، والشاطيب، والسندويب، وابن هشام ذكره يف املغين ٩١/ ١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 والشاهد رقم ،١٣٤/ ٧، وابن يعيش يف شرح املفصل ٦٧/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٥٢/ ١
  . يف خزانة األدب٧٦

)١/٤٧٥(  

  

  ١................................فيبدو... وإنسان عيين حيسر املاء تارة 
  .وعبارة الناظم ال تشمله

التحقيق أن اجلملتني إذا عطفت إحدامها على األخرى بالفاء اليت للسببية ترتلتا مرتلة الشرط : قلت
  .٢"يف إحدامها كما يكتفى بضمري واحد يف مجليت الشرط واجلزاءواكتفي بضمري واحد "واجلزاء 

  .فاالرتباط يقع بالضمري الذي يف الثانية" زيد جاء عمرو فأكرمه: " قلت٣"فإذا"
فاإلخبار إذا إمنا "  جاء عمرو أكرمه٤"إذا"زيد "ألما ترتلتا مرتلة : قال. نص على ذلك ابن أيب الربيع
  .٥"واهللا أعلم" هو الضمري هو مبجموعهما، والرابط إمنا

  :مث قال
  ..............................ا... وإن تكن إياه معىن اكتفى 

  . ومل حيتج إىل رابط٦"ا"إذا كانت اجلملة هي نفس املبتدأ يف املعىن اكتفى : أي
__________  

  .ذو الرمة غيالن بن عقبة من قصيدة له من الطويل:  قائله١
  :ومتامه
  رات جيم فيغرقوتا..... 



هو املثال، وهو النقطة السوداء اليت تبدو المعة يف وسط السواد، . إنسان العني": إنسان عيين: "الشرح
-" جيم"، يظهر": فيبدو"باحلاء والسني املهملتني أي يكشف، وهو من باب ضرب يضرب " حيسر"

  .عظيما: أي} ماحبا ج{:  من اجلموم وهو الكثرة واجلمع العظيم، قال تعاىل-باجليم
  وإنسان عيين حيسر املاء: "يف: الشاهد

  كون املبتدأ له خربان مجلتان وليس" فيبدو
  .فيبدو: للمبتدأ رابط إال الضمري الذي يف اجلملة األخرية منهما وهو الضمري املستتر يف قوله

  .٩٨/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٩٢/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  . أ، ج٢
  ".فإن" ب، ج ويف أن ٣
  ".ملا" ب، ج ويف أ ٤
  . أ، ج٥
  ".كذلك" أ، ج ويف ب ٦

)١/٤٧٦(  

  

  :مث مثل بقوله
  كنطقي اهللا حسيب وكفى....

  .مبتدأ، واهللا حسيب، مجلة أخرب ا عنه وال رابط فيها؛ ألا هي نفس املبتدأ يف املعىن: فنطقي
  .١"إال اهللاهجريي أيب بكر ال إله : "ومن ذلك قوهلم

 يف هذا وحنوه أنه ليس من اإلخبار باجلملة، وإمنا هو من اإلخبار -واهللا أعلم-الذي يظهر : وأقول
ال حول وال : " يف حنو٢"عنها"باملفرد؛ ألن اجلملة يف حنو ذلك، إمنا قصد لفظها كما قصد حني أخرب 

  .٤ فليتأمل٣" قوة إال باهللا كرت من كنوز اجلنة
  : املفرد فقالمث انتقل إىل حكم

  ....واملفرد اجلامد فارغ
  .جامد ومشتق: اخلرب املفرد قسمان

  . من الضمري فال يتحمل ضمريا خالفا للكسائي٥"أي"فاجلامد فارغ 
  :وقوله

  وإن يشتق فهو ذو ضمري مستكن
  .يتحمل ضمريا يعود على املبتدأ: أي



  :هذا البيت غري حمرر، وذلك من مخسة أوجه: فإن قلت
  . الضمري٦"حتمل"اجلامد ليس فارغا من الضمري مطلقا بل إذا مل يؤول مبشتق فإن أول به أن : األول

__________  
الدأب والعادة، وهجريي بكسر اهلاء وتشديد اجليم ، واهلجري مثل الفتيق: ويف الصحاح،  هجريي١

  .وفتح الراء
  . ب، ج٢
ده والطرباين يف الكبري، وابن حبان  رواه أبو يعلى يف مسن-متفق عليه- حديث صحيح عن أيب هريرة ٣

  .يف صحيحه
وكون اخلرب يف هذا مجلة إمنا : "٩٢ ص١ وقد أنصف صاحيب يف هذا القول، ويؤيده قول اخلضري ج٤

هو يف الظاهر، وإال فهو مفرد؛ ألن املقصود لفظ اجلملة كما أخرب عنها يف ال حول وال قوة إال باهللا كرت 
قل هو اهللا أحد، فاجلملة خرب عن هو بال رابط : يف ضمري الشأن حنونعم ذلك ظاهر ، من كنوز اجلنة

  .هـ. ا...". احلال والشأن اهللا أحد: ألا عينه أي مفسرة له أي
  . أ، ج٥
  ".حتول" ب، ج ويف أ ٦

)١/٤٧٧(  

  

  .ليس مبينا ملراده، إذ ال يدرى من ماذا" فارغ: "أن قوله: والثاين
ره أن فاعل يشتق ضمري املفرد املوصوف باجلمود، وذلك غري ظاه" وإن يشتق: "أن قوله: الثالث

  .مستقيم
 أطلق أيضا يف املشتق، ومن املشتق ما ال يتحمل الضمري كأمساء اآللة والزمان ١"أنه: "الرابع

  .٢"واملكان"
وهو مقيد بأال يرفع ظاهرا، فإن رفع الظاهر مل " فهو ذو ضمري مستكن: "أنه أطلق يف قوله: اخلامس
  ".زيد قائم أبوه" ضمريا حنو يتحمل

أن ما أول باملشتق يرتل مرتلته وأعطى حكمه فذكر حكم املشتق يغين عن : اجلواب عن األول: قلت
  .ذكره يف مقام االختصار

علم منه أن املراد فارغ من الضمري، ألنه " فهو ذو ضمري مستكن "٣"يف املشتق"أن قوله : وعن الثاين
  .مقابله

  .مري عائد على املوصوف ال يقيد صفته، ولذلك نظائرأن الض: وعن الثالث



واملراد باملشتق هنا ما دل على : أن املراد باملشتق هنا ما ذكره يف شرح التسهيل، قال: وعن الرابع
  .متصف مصوغًا عن مصدر مستعمل أو مقدر

  .واسم الزمان واملكان واآللة ليس من هذا املشتق، وهذا اصطالح
  : اآليت يقيده كما سيأيت مث قالأن البيت: وعن اخلامس

  ما ليس معناه له حمصال... وأبرزنه مطلقا حيث تال 
 مثال ما خياف ٤"أم أمن"سواء خيف اللبس : أمر بإبراز الضمري إذا جرى على غري من هو له مطلقًا، أي

  ".زيد هند ضارا هو" لبس فيه ٥"ال"ومثال ما " زيد عمرو ضاربه هو"فيه اللبس 
__________  

  . أ، ج١
  . ب، ج٢
  ".يشتق" أ، ويف ب ٣
  ".أوال" أ، ج، ويف ب ٤
  . ب، ج٥

)١/٤٧٨(  

  

  .وأجاز الكوفيون استتاره إن أمن اللبس كاملثال األخري، ووافقهم الناظم يف غري هذا الكتاب
فقائم خرب عن زيد وهو " زيد قائم أبوه"أن يرفع ظاهرا حنو : ومن منصور جريانه على غري صاحبه

  .لألب
" أبوه" إبراز الضمري ألنه ال يرفع شيئني ظاهرا، ومضمرا، فاهلاء يف قوله ١"أيضا"يجب يف هذه الصورة ف

  .هو الضمري الذي كان مستكنا، وهذا هو اجلواب عن الوجه اخلامس
  .وأخربوا بظرف أو حبرف جر: مث قال

  ".زيد يف الدار"ومثال حرف اجلر مع ارور " زيد عندك"مثال الظرف 
 يف ٤"خربين" الظرف واجلار وارور ليسا ٣"إن" الستلزامه ارور، مث ٢"احلرف"ر على ذكر واقتص

  :احلقيقة، وإمنا اخلرب هو العامل فيهما، وأطلق عليهما اخلرب لنيابتهما عنه، وهلذا قال
  ناوين معىن كائن أو استقر

  .٥"اجلملة"ما من قبيل فمن قدر كائنا جعلهما من قبيل اخلرب باملفرد، ومن قدر استقر جعله
  .اختيار الناظم، ويرجحه أن أصل اخلرب اإلفراد: واألول
  . البصريني، ويرجحه أن األصل يف العمل، إمنا هو للفعل٦"أكثر"قول : والثاين



  .وقد نسب كل منهما إىل سيبويه
  ؟"معىن كائن أو استقر: "ما فائدة قوله: فإن قلت

__________  
  . أ، ج١
  ".ف اجلرحر" أ، ج ويف ب ٢
  . أ، ج٣
  ".خبربين" أ، ج ويف ب ٤
  ".اجلمل" ب، ويف أ، ج ٥
  . أ، ب٦

)١/٤٧٩(  

  

 ككائن ٢"وحنومها" ال يتعني بل مستقر وثابت وحاصل ١"التنبيه على أن لفظ كائن أو استقر: "قلت
  .وضابط ذلك الكون املطلق. وكان وثبت وحصل وحنوها كاستقر

  :مث قال
  عن جثة وإن يفد فأخربا. ..وال يكون اسم زمان خربا 

  ".العلم أمامك"وعن املعىن حنو " زيد أمامك"اسم املكان خيرب به عن اجلثة حنو 
وال خيرب به عن اجلثة، لعدم اإلفادة، ما مل تقدر إضافة معىن " الرحيل غدا"واسم الزمان خيرب به عن املعىن 

: أي" اهلالل الليلة" املعىن املقدر كقوهلم  عن٣"احلقيقة"فيجوز، ألن اإلخبار حينئذ، إمنا هو يف . إليها
  .طلوع اهلالل

  ".وإن يفد فأخربا: " أشار بقوله٤"وإىل هذا"
ال يقدر فيه مضاف حمذوف؛ ألن اهلالل يشبه اسم املعىن باحلدوث " اهلالل الليلة"وذهب بعضهم إىل أن 

ضاف يف ذلك مذهب ، وتقدير امل٥وقتا دون وقت، فأفاد اإلخبار عنه، وإليه ذهب يف التسهيل
  .البصريني

  :وقوله
  ...............ما مل تفد... وال جيوز االبتدا بالنكره 

  .أن األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة، ألن اإلخبار عن النكرة ال يفيد غالبا: يعين
 فإن أفاد اإلخبار عن النكرة جاز االبتداء ا، ومل يشترط سيبويه يف اإلخبار عن النكرة إال حصول

  .الفائدة



__________  
  . أ، ج١
  ".وحنومها" أ، ج ويف ب ٢
  . أ، ج٣
  ".وإليه" أ، ج ويف ب ٤
وال يغين ظرف زمان غالبا عن خرب اسم عني ما مل يشبه اسم املعىن : "٤٩ قال يف التسهيل ص٥

  ".باحلدوث وقتا دون وقت

)١/٤٨٠(  

  

 إال مبسوغ، واملسوغات كثرية، وهي ١"ال يبتدأ ا: "وتتبع النحويون مواضع حصول الفائدة، فقالوا
  .التخصيص والتعميم: راجعة إىل شيئني

  :وقد أشار باملثال إىل ستة منها
أو مجلة " يف الدار رجل" حنو ٣"جمرور" أو ٢"عند زيد منرة"تقدمي اخلرب وهو ظرف خمتص حنو : األول

  .٤"ره لغريهومل ن"ذكره يف شرح التسهيل " قصدك غالمه رجل"مشتملة على فائدة حنو 
  ؟"هل فىت فيكم"تقدم استفهام حنو : والثاين

  ".ما خل لنا" حنو ٥"تقدم نفي: "والثالث
  ".رجل من الكرام عندنا"الوصف حنو : والرابع

  ".رغبة يف اخلرب خري"العمل حنو : واخلامس
امل ، ألن املضاف ع٦"ويصح االستغناء بالعمل عن اإلضافة. حنو عمل بر يزين"اإلضافة : والسادس

  .٧"للجر على األصح"
  .٨وليقس ما مل يقل والضابط حصول الفائدة: وملا مل يذكر مجيع املسوغات قال

  .واألصل يف األخبار أن تؤخرا: مث قال
" متيمي أنا "٩"قوهلم"وجوزوا التقدمي إذ ال ضررا مثاله : ألن اخلرب وصف يف املعىن فحقه أن يتأخر

  .١٠"مشنوء من يشنؤك"و
__________  

  ".االبتداء ا ال جيوز"أ، ج ويف ب  ١
  . كساء خمطط تلبسه األعراب ومجعه منار-بفتح النون وكسر امليم-منرة  "٢
  ".جار وجمرور" أ، ويف ب ٣



  . ب، ج٤
  ".النفي" أ، ويف ب، ج ٥
  . ب، ج٦
  . أ، ج٧
  ,٩٨، ٩٧، ٩٦/ ١ راجع األمشوين ٨
  . أ، ب٩

أ مؤخر، والكوفيون يقولون ما بعده نائب فاعل له مبغض، وهو خرب مقدم، ومن مبتد: أي:  مشنوء١٠
  .جلوازه بال اعتماد عندهم

)١/٤٨١(  

  

  : وقوله٢وهم حمجوجون بالسماع" يف داره زيد "١"حنو"ومنع الكوفيون تقدمي اخلرب إال يف 
  عرفا ونكرا عادمي بني... فامنعه حني يستوي اجلزآن 

  :ةوهي مخس: أن اخلرب مينع من تقدميه أسباب: يعين
 ويف ٣"أ" "العامل زيد"و" صديقي زيد"أن يستوي اجلزآن يعين املبتدأ واخلرب يف التعريف مثل : األول

 ٥"التقدمي" بقرينة جاز ٤"منهما"، وال قرينة، فلو علم املخرب به "أفضل منك أفضل مين"التنكري مثل 
  . يوسف بهفأبو حنيفة خرب مقدم، ألن املراد تشبيه أيب" أبو حنيفة أبو يوسف"كقولك 

أو " الزيدان قاما"، فإن مل يوهم حنو "زيد قام"أن يكون اخلرب فعال يوهم تقدمي فاعلية املبتدأ حنو : والثاين
، ألن إسناد الفعل إىل الضمري أو "وقام أبوه زيد" "قام الزيدان"جاز التقدمي، فتقول " زيد قام أبوه"

  .السبيب يعلم منه ابتدائية املتأخر
  .يوهم فاعلية املبتدأ على لغة أكلوين الرباغيث" قاما أخواك وقاموا إخوتك" اخلرب يف حنو تقدمي: فإن قلت

ال مينع ذلك من التقدمي، ألن تقدمي اخلرب أكثر من تلك اللغة، واحلمل : قال يف شرح التسهيل: قلت
  .على األكثر راجح

  . فاعلية املبتدأ كما سبق٦"يوهم"أن كذا إذا ما الفعل كان اخلربا، وهو مقيد ب: أطلق يف قوله: فإن قلت
  .٧"تقييده بتقييد ما قبله"كأنه استغىن عن : قلت

__________  
  . أ، ب١
غري معتمد عليه، أال ترى أن املقصود " يف داره زيد"ألن الضمري يف قولك ...  وإمنا أجازه الكوفيون٢
متيمي أنا ومشنوء من "حكى واحتج البصريون بالسماع . وحصل هذا الضمري بالعرض" يف الدار زيد"



  ,١٠٣ ص١السيوطي يف مهع اهلوامع ج. هـ. ا". يشنؤك
  . أ، ج٣
  . أ، ج٤
  . ب، ج٥
  ".ال يوهم" أ، ب ويف ج ٦
  ".يتقيد غريه عن تقييده" أ، ج ويف ب ٧

)١/٤٨٢(  

  

إمنا "و أو بإمنا حن" ما زيد إال كاتب" منحصرا يف اخلرب بإال حنو ١"املبتدأ"أن يقصد استعمال : والثالث
  ".زيد كاتب

  .وتسامح يف جعله اخلرب حمصورا وإمنا حمصور فيه
  : يف الضرورة كقول الشاعر٢"مقدما"وقد ندر تقدمي اخلرب املقرون بإال 
  ٣عليهم وهل إال عليك املعول... فيا رب هل إال بك النصر يرجتى 

  أو الزم الصدر كمن يل منجدا... أو كان مسندا لذي الم ابتدا 
  ".لزيد قائم: "أن يكون اخلرب مسندا ملبتدأ مقرون بالم االبتداء الستحقاقها الصدر حنو: والرابع

  :وأما قوله
   ... .....................................٤خايل ألنت ومن جرير خاله

__________  
  ".ما املبتدأ" ب، ويف أ، ج ١
  . ب٢
خبري بأيامها من شعراء مضر املتعصبني على شاعر مقدم عامل بلغات العرب ،  البيت للكميت بن زيد٣

  .القحطانية
  .والبيت من قصيدة طويلة يرثي فيها زيد بن علي وابنه احلسني وميدح بين هاشم وهو من الطويل

  .االعتماد يف األمور ال يكون إال عليك: ما اقتصر على األعداء يرجتى إال بك، وال املعول أي: املعىن
خلرب احملصور بإال للضرورة، وإمنا كان حقه أن يقول وهل النصر يرجتى إال على جواز تقدمي ا: الشاهد

  .بك وهل املعول إيل عليك
، ١٣٥/ ١، وابن عقيل ١٤٧/ ١، وابن هشام ٤٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢٩، والسيوطي ص١/٩٩وداود، واألمشوين 



ومن متيم : "يروى. م أعثر على قائله، وهو من الكاملوحبثت فل، مل أقف على اسم قائله:  قال العيين٤
  ".ومن عويف خاله"ويروى ". خاله

  :وعجزه
  ينل العالء ويكرم األخواال

هو مصدر على يف املكان يعلى :  الشرف والرفعة، وقيل-بفتح العني مهملة ممدودا-" العالء: "الشرح
  . علواعال يعلو: مثل رضي يرضى، وأما يف املرتبة واملرتلة فيقال

مع أن املبتدأ " ألنت"على املبتدأ، وهو قوله " خايل"حيث قدم اخلرب وهو قوله " خايل ألنت"يف : الشاهد
خلايل "إن قوله : زيد لقائم، وعن هذا قالوا: مقرون بالم االبتداء اليت هلا صدر الكالم فال جيوز أن يقال

أن يكون : واآلخر، ر الالم إىل اخلرب ضرورةفأخ" خلايل أنت"أن يكون أراد : أحدمها: حيتمل أمرين" أنت
فقدم اخلرب على املبتدأ، وإن كانت فيه الالم ضرورة، قال ابن جين وأخربين أبو علي " ألنت خايل"أراد 

  .هـ. ا. فهذه أيضا ضرورة. إن زيدا وجهه حلسن: أن أبا احلسن حكى
  .، وداود١٠٠/ ١واألمشوين ، ١٢٦/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)١/٤٨٣(  

  

  .هلو أنت: فخرج على زيادة الالم أو حذف مبتدأ، أي
 الزم الصدر كاسم االستفهام، واسم الشرط، واملضاف إىل ١"اخلرب مسندا ملبتدأ"أن يكون : واخلامس

  .أحدمها، وضمري الشأن، وكم اخلربية
  .وأمثلة البواقي ظاهرة" من يل"ومثل االستفهام بقوله 

  .٢"الالزم للصدر"باجلر عطفا على ذي الم ابتدا، والتقدير أو "  الزم الصدرأو"وقوله 
  :مث قال

  ملتزم فيه تقدم اخلرب... وحنو عندي درهم ويل وطر 
  :أن اخلرب قد يلزم تقدميه ألسباب: يعين

فمثل بالظرف واجلار " عندي درهم ويل وطر" حنو ٣"بالنكرة"أن يكون تقدميه مسوغا لالبتداء : األول
  .وارور

  .كما تقدم" قصدك غالمه رجل"وزاد يف شرح التسهيل اجلملة حنو 
إذ لو تأخر لعاد الضمري على " يف الدار ساكنها"أن يعود على اخلرب ضمري من املبتدأ يف حنو : والثاين

  .متأخر لفظا ورتبة
ن الشيء الذي خيرب على اخلرب ضمري م: يعين.  جيب تقدمي اخلرب إذا عاد عليه٥"أنه" كالمه ٤"وتقدير"



  . عنه٦"باخلرب"
  .ودعاه إىل هذه العبارة املشتملة على هذا التعقيد ضيق النظم، من املبتدأ: يعين

__________  
  . أ، ج١
  . أ، ج٢
  . أ، ب٣
  ".ظاهر" أ، ب ويف ج ٤
  ".أن" ب، ج ويف أ ٥
  . أ، ج٦

)١/٤٨٤(  

  

لى اخلرب؟ ألن اخلرب ليس هو ارور وحده أليس عائدا ع" يف الدار ساكنها"الضمري يف قولك : فإن قلت
كذا إذا اتصل باملبتدأ ضمري يعود على ما التبس باخلرب أو على شيء يف اخلرب أو : فكان ينبغي أن يقول

  .حنو ذلك
  . مرتلة جزئه فلذلك اكتفى بذكر اخلرب١"ترتل"ما التبس باخلرب : قلت

، فإن االستفهام له صدر "كيف زيد؟"؟ و"أين من علمته"أن يكون مستوجبا للصدر حنو : والثالث
  .الكالم
 ٣"أو معناها. "صلى اهللا عليه وسلم" ما لنا إال اتباع أمحد" بإال حنو ٢"حمصورا"أن يكون املبتدأ : والرابع

  :وقوله" إمنا قام زيد"حنو " إمنا"وهو 
  ...وحذف ما يعلم جائز

؟ "من عندكما"يف جواب " زيد" حذف اخلرب مثال. أنه جوز حذف كل من املبتدأ واخلرب إذا علم: يعين
  .زيد عندنا: والتقدير

وال جيوز أن يكون : ففي شرح التسهيل أن اخلرب يقدر بعده قال" درهم"فلو كان ااب به نكرة حنو 
  . إال على ضعف٤"عندي درهم: "التقدير

 املبتدأ للعلم  فحذف٥"مريض: أي"، هو دنف: أي" كيف زيد؟"يف جواب " دنف"ومثال حذف املبتدأ 
  .٦به

  :ظاهر قوله: فإن قلت
  فزيد استغىن عنه إذ عرف



  .أن املقدر هو االسم الظاهر ال ضمريه، والذي جرت به عادة النحويني يف ذلك أن يقدروا الضمري
__________  

  ".مرتل" أ، ب ويف ج ١
  ".مقرونا" أ، ب ويف ج ٢
  . أ، ج٣
  . أ، ب٤
  . أ٥
فعدن ثالثة : أي} واللَّائي لَم يحضن{:  حمل املفرد كقوله تعاىل وقد حيذف اجلزآن معا إذا حال٦

فَعدتهن {وهي ، لداللة اجلملة اليت قبلها" كذلك"أشهر، فحذفت هذه اجلملة لوقوعها موقع مفرد، وهو 
  .١٠٢/ ١أمشوين . هـ. ا. } ثَلَاثَةُ أَشهرٍ

)١/٤٨٥(  

  

  . لئال يتوهم املغايرة١"بالضمري"ا قدره النحاة تقديره بالظاهر هو األصل، وإمن: قلت
  :وقوله

  ............................حتم... وبعد لوال غالبا حذف اخلرب 
لوال زيد كائن أو : أي" لوال زيد ألكرمتك" الغالب حنو ٢"وهو"إذا كان كونا مطلقا " لوال"بعد : األول

  .موجود
لوال قومك : "كقوله عليه الصالة والسالم:  قال املصنف.فإن كان خاصا وال دليل عليه وجب إثباته

  .٤، ٣"" ألقمت البيت"حديثو عهد جباهلية 
  .٥"لوال أنصار زيد محوه مل ينج"وإن كان خاصا وله دليل جاز إثباته وحذفه حنو 

  :ومنه قول املعري
  ٦فلوال الغمد ميسكه لساال.................................. ... 

__________  
  ".باملضمر"ج ،  ب ويف أ١
  ".وهي" ب، ج ويف أ ٢
  . أ، ب٣
قريبو زمن، وممن روى هذه الرواية البخاري يف كتاب العلم " حديثو عهد: "للسيدة عائشة:  اخلطاب٤

خرب مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر سامل " حديثو"مبتدأ والكاف مضاف إليه " قومك"من صحيحه 



  .وهو كون مقيد باحلداثة" لوال"واقعة يف جواب " قمتأل"مضاف إليه، والالم يف " وعهد"
  .لفظ أنصار؛ ألن شأن الناصر أن حيمي من ينصره:  الدليل٥
 البيت أليب العالء أمحد بن عبد اهللا التنوخي املعري الشاعر اللغوي صاحب التصانيف املتوىف سنة ٦

  .هـ٤٤٩
  :وصدره

  يذيب الرعب منه كل عضب
  .افروهو من قصيدة المية من الو

" عضب"، مفعول" كل"، جار وجمرور متعلق به" منه"، فاعل" الرعب"، فعل مضارع" يذيب: "اإلعراب
فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر " ميسكه"، مبتدأ" الغمد"، حرف امتناع لوجود" فلوال"، مضاف إليه
 الالم واقعة يف "لساال"،  مفعول واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ-اليت هي ضمري السيف-فيه واهلاء 

  . =جواب لوال وسال فعل ماض واأللف لإلطالق، والفاعل ضمري مستتر

)١/٤٨٦(  

  

 ومذهب ٢"الشلوبني" و١وهو مذهب الرماين وابن الشجري" غالبا"وإىل هذا التفصيل أشار بقوله 
إذا أريد واجب احلذف مطلقا بناء على أنه ال يكون إال كونا مطلقا، و" لوال"أن اخلرب بعد : اجلمهور

: فجعل مبتدأ، ولذلك حلنوا املعري يف قوله" لوال قيل زيد ألتيتك: " قيل٣"جعل مبتدأ"الكون اخلاص 
يف : وحاصل مذهبهم منع اإلخبار باخلاص بعد لوال، وتأول ابن أيب الربيع قوله، ٤"فلوال الغمد ميسكه"

مبتدأ وخرب وهي " حديث عهد"على أن " .  قومك حديث عهد بكفر ألقمت البيت٥" لوال: ""احلديث
مث قال عهدهم ،  قمت البيت على قواعد إبراهيم٦"أل"لوال قومك : مجلة مقدمة من تأخري، والتقدير

   يف٧"املشهورات"على أن هذه الرواية مل أرها من طريق صحيح، والروايات : قال. بالكفر حديث
__________  

، الفزع واخلوف" الرعب" احلديد وحنوه من اجلوامد إسالة: من أذاب إذابة واإلذابة" يذيب: "الشرح= 
بكسر الغني وسكون امليم غالف " الغمد"بفتح العني املهملة وسكون الضاد السيف القاطع، " العضب"

  .فعل ماض من السيالن والالم فيه للتأكيد واأللف لإلطالق" لساال"، السيف
وف يذوب حديدها، فلوال أن أغمادها متسكها أن سيف هذا املمدوح ابه الرجال حىت إن السي: املعىن

  .لسالت لذوباا من فزعها منه
بعد لوال ألن اإلمساك كون مقيد دل " ميسكه"جواز ذكر اخلرب وهو " فلوال الغمد ميسكه: "الشاهد فيه

  .عليه دليل وهو املبتدأ، فإن شأن الغمد اإلمساك



، وداود، والسندويب، ١٤٤/ ١ن عقيل ، واب١٥٦/ ١ذكره من شراح األلفية ابن هشام : مواضعه
  ,٥٢وابن الناظم ص، ١٠٢/ ١واألمشوين 

هو هبة اهللا بن علي بن عبد اهللا بن أيب احلسن الشريف أبو السعادات املعروف بابن :  ابن الشجري١
ألنه كان يف بيته شجرة : وقال بعضهم. نسب إىل بيت الشجري من قبل أمه: قال ياقوت، الشجري

  . غريهاوليس يف البلد
ومات . ولد ببغداد يف رمضان سنة مخسني وأربعمائة... شرح اللمع البن جين: ومن تصانيفه يف النحو

  .يف سادس رمضان سنة ثنتني وأربعني ومخسمائة
  .سندويب. هـ. ا". وهو احلق وشواهدها كفلق الصبح" وهو الصواب ٢
  . ب٣
  ,١٧٨/ ١ راجع األمشوين والصبان ٤
  ".لو" أ، ج ويف ب ٥
  ".إال" ب، ج ويف أ ٦
  ".املشهورة" أ، ج ويف ب ٧

)١/٤٨٧(  

  

  .وحنو ذلك" لوال حدثان قومك، ولوال حداثة قومك، ولوال أن قومك حديثو عهد جباهلية"ذلك 
  . أي لعمرك قسمي، وسد اجلواب مسده١"لعمرك ألفعلن"بعد مبتدأ هو نص يف القسم حنو : والثاين

 أي مقرونان خالفا ملن مل ٢"وما صنع"حنو كل صانع "  على املعيةالناصة"مع " واو"بعد : "والثالث
  . هذا خربا٤"حنو" يف ٣يقدر

  .قبل حال ال يصلح جعلها خربا عن املبتدأ املذكور: والرابع
فمسيئا " ضريب العبد مسيئا"أن يكون املبتدأ مصدرا عامال يف مفسر صاحب احلال حنو : وشرط ذلك

  .وذلك الضمري يعود على العبد، وهو معمول للمصدر، خلرب احملذوفحال من الضمري املستكن يف ا
  . مفسر صاحبها٦"الذي هو" إذا كان مسيئا، فاملصدر إذا عامل يف العبد ٥والتقدير عند سيبويه

كل "أو " أكثر ضريب زيدا قائما"أو يكون املبتدأ مضافا إىل املصدر إضافة بعض لكل أو كل جلميع حنو 
  ".وبعض ضريب زيدا قائما"، ٧"أقل شريب السويق ملتوتا "و"ضريب زيدا قائما

__________  
الالم " ألفعلن"مبتدأ ومضاف إليه، واخلرب حمذوف وجوبا تقديره قسمي " وعمرك" الالم الم االبتداء ١

  .الم القسم، وأفعلن فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد والفاعل أنا



  ".وصنعته" ب ويف أ، ج ٢
كل " كل رجل وضيعته"ال حيتاج إىل تقدير اخلرب؛ ألن معىن : وقيل: "١٤٥ ص١ قال ابن عقيل ج٣

. ا". وهذا الكالم تام ال حيتاج إىل تقدير خرب، واختاره ابن عصفور يف شرح اإليضاح. رجل مع ضيعته
  .هـ

  . أ، ج٤
لته حينا قد وذلك قولك هذا بسرا أطيب منه رطبا، فإن شئت جع: "١٩٩ ص١ قال سيبويه ج٥

مضى، وإن شئت جعلته حينا مستقبال، وإمنا قال الناس هذا منصوب على إضمار إذا كان فيما يستقبل 
  .هـ. ا". وإذ كان فيما مضى

  ".وهو" أ، ج ويف ب ٦
 املبتدأ اسم التفضيل وهو مضاف للمصدر، وال يصح اإلخبار عن أقل شريب مبلتوت؛ ألن أقل الشرب ٧

  .، وإمنا يوصف بذلك السويقال يوصف بكونه ملتوتا

)١/٤٨٨(  

  

  .والغرض أن يكون املضاف مصدرا يف املعىن، وال خيتص ذلك بأفعل التفضيل
  :وإىل هذا أشار بقوله

  تبييين احلق منوطا باحلكم... وأمت .............................. 
  .يه، وكان املقدرة تامةإذا كان منوطا، وإن أردت املاضي قدرت إذ كان، هذا مذهب سيبو: والتقدير
  فهال كانت ناقصة واملنصوب خرب؛ ألن حذف الناقصة أكثر؟: فإن قلت

  :التزام تنكريه ووقوع اجلملة االمسية مقرونة بالواو موقعه كقول الشاعر: منع ذلك أمران: قلت
  ١وشر بعدي عنه وهو غضبان... خري اقترايب من املوىل حليف رضا 

ضريب زيدا ضربه : احملذوف مصدر مضاف إىل ضمري صاحبها، والتقديروذهب األخفش إىل أن اخلرب 
  .، ومل يتعرض هنا ملواضع وجوب حذف املبتدأ٢قائما، واختاره يف التسهيل

__________  
  .وهو من البسيط، وحبثت فلم أعثر على قائله، مل أقف على اسم قائله:  قال العيين١

 احلاء وسكون الالم وهو املعاقدة واملعاهدة على حليف فعيل من احللف بكسر" حليف رضا: "الشرح
  .احلليف بالرضا: التعاضد والتساعد واالتفاق، وأراد باملوىل

مضاف إليه والياء مضاف إىل اقتراب وإضافة اقتراب إىل الياء إضافة " اقترايب"مبتدأ " خري: "اإلعراب
 حال تسد مسد خرب املبتدأ وصاحب "حليف"جار وجمرور متعلق باالقتراب " من املوىل"املصدر لفاعله 



هذا احلال ضمري مستتر يقع فاعال لفعل حمذوف، وهذا الفعل مع فاعله هو اخلرب، وتقدير الكالم عند 
مركب " بعدي"الواو عاطفة، شر مبتدأ " وشر"خري اقترايب من املوىل إذا كان حليف رضا : البصريني

خرب املبتدأ ومجلة املبتدأ وخربه " غضبان"مبتدأ : لحال، هوالواو ل" وهو"إضايف جمرور بإضافة املبتدأ إليه 
أي "وشر بعدي عن املوىل إذا كان : وتقديره" شر"يف حمل نصب حال سد مسد خرب املبتدأ الذي هو 

  .واحلال أنه غضبان" وجد
  .دأحيث وقعت اجلملة االمسية املقرونة بالواو موقع خرب املبت" وشر بعدي عنه وهو غضبان"يف : الشاهد

وهذا الشطر حجة على سيبويه حيث منع من ذلك، وقال احلال اليت هي مجلة امسية مقرونة بالواو ال 
وخالفه " حليف رضا"تسد مسد اخلرب إال إذا كانت امسا منصوبا كما يف الشطر األول من البيت وهو 

  :يف ذلك الكسائي والفراء واحتجا عليه بقول الشاعر
  وشر بعدي عنه وهو غضبان

  " .أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: "له عليه السالموقو
  ,١٠٧/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ١٠٤/ ١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  ".إىل صاحبها" مضاف"واخلرب الذي سدت مسده مصدر : "٤٥ قال يف التسهيل ص٢

)١/٤٨٩(  

  

  : أربعة مواضع١"الكتاب"وذكر يف غري هذا 
  .٢ما أخرب عنه بنعت مقطوع: األول
  .٣ما أخرب عنه مبخصوص نعم: والثاين

  .٤"مسع وطاعة: "ما أخرب عنه مبصدر بدال من اللفظ بفعله حنو: والثالث
  .٦، ٥"يف ذميت ألفعلن: "ما أخرب عنه بصريح يف القسم كقوهلم: والرابع

  .وقد ذكر األولني يف هذا النظم يف موضعهما
  :وقوله

  .................عن واحد...  أو بأكثرا وأخربوا باثنني
  : متعدد وذلك شامل لصورتني٧"عن غري"يعين 

 حلو ١٠"الرمان: " حنو٩ أن يتعدد اخلرب لفظا ويتحدد معىن٨"وهي"متفق على جوازها : إحدامها
  .١٢ العطف خالفا أليب علي١١"فيها"حامض، وال جيوز 

  ".هم سراة شعرا: " ومعىن، حنو أن يتعدد لفظا١٣"وهي"خمتلف فيها : واألخرى
__________  



  ".الباب" أ، ب ويف ج ١
  . مقطوع للرفع، يف معرض مدح أو ذم أو ترحم٢
  . نعم وبئس املؤخر٣
  .أمري مسع وطاعة:  أي٤
  .يف ذميت عهد أو ميثاق:  أي٥
  ,١٠٥/ ١ راجع األمشوين ٦
  . ب، ج٧
  ".وهو" أ، ج ويف ب ٨
  ,١٠٦/ ١أمشوين . هـ. ا.  عن املبتدأ وضابطه أال يصدق اإلخبار ببعضه٩

  . أ، ج١٠
  ".فيهما"ويف ج " فيه" أ، ويف ب ١١
  ,١٧٢/ ١صبان . هـ. ا.  فإنه أجاز العطف نظرا إىل تغاير اللفظ١٢
  ".وهو" أ، ج ويف ب ١٣

)١/٤٩٠(  

  

  .والصحيح جوازها بعطف وبغري عطف، خالفا ملن منعها بغري عطف
بنوك فقيه وكاتب :  وحكما فال بد من العطف حنو٢"أ"ا هو له حقيقة  تعدد اخلرب لتعدد م١"إذا"وأما 

  .وشاعر
  .٣إخل} ...أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر{: ومثال احلكم قوله تعاىل

__________  
  . أ، ج١
  . أ، ج٢
  .٢٠ سورة احلديد ٣

)١/٤٩١(  

  

  :كان وأخواا
قسم يرفع املبتدأ وينصب :  وهي ثالثة أقسام١"نواسخهما"ام املبتدأ واخلرب أخذ يبني ملا فرغ من أحك



  . وأفعال املقاربة٢"وأخواا"اخلرب وهو كان وأخواا، وما احلجازية 
  .النافية للجنس" ال"وأخواا و" أن"وقسم ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب وهو 

  .وأخوااوقسم ينصبهما معا وهو ظننت وأخواا، وأعلم 
  : فقالكان وأخوااوقد ذكر هذه النواسخ يف سبعة أبواب وبدأ ب

  تنصبه ككان سيدا عمر... ترفع كان املبتدا امسا واخلرب 
  .٣ال خالف يف أا تنصب اخلرب، ومذهب البصريني أا رفعت االسم خالفا للكوفيني

  . رفع االسم ونصب اخلربظل وما بعدها مثل كان يف: أي" ككان ظل: "مث ذكر أخواا فقال
  :وهذه األفعال ثالثة أقسام

  . ليس٥"وآخرها" أوهلا كان ٤"مثانية"قسم يعمل العمل املذكور بال شرط وهي
  .وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهي األربعة اليت بعد ليس

  ".دام"الظرفية وهو " ملا"وقسم يعمل بشرط أن يقع صلة 
  :بعد نفي، كل نفي، وشبه النفي هو النهي حنو: قولهوفهم هذا من النظم واضح، ومشل 

   ... ...........................٦ال تزل ذاكر املوت.....
__________  

  ".نواسخها"ويف ج .  أ، ب١
  . أ، ج٢
  .هو باق على رفعه األول:  قالوا٣
  ".سبعة" أ، ب ويف ج ٤
  ".وأخواا" ب، ج ويف أ ٥
  .وهو من اخلفيف. وبالبحث مل أعثر على قائله، قائلهومل أقف على اسم :  قال العيين٦

  . =صاحيب اجتهد واستعد للموت وال تنس ذكره، فإن نسيانه ضالل ظاهر: املعىن

)١/٤٩٢(  

  

  :والدعاء حنو
  ١وال زال منهال جبرعائك القطر

  .ةاملصدرية الظرفي: ومثل كان دام مسبوقا مبا وينبغي أن يفيد فيقول: أطلق يف قوله: فإن قلت
  .أحال على املثال، فإنه إمنا مثل للتقييد: قلت

  :وقوله



  وغري ماض مثله قد عمال
  .يعين أن ما تصرف منها كاملضارع واألمر يعمل عمل املاضي

__________  
فعل أمر وفاعله " مشر"، منادى حذف منه ياء النداء وهو مرخم ترخيما غري قياسي" صاح: "اإلعراب= 

" ذاكر"، فعل مضارع ناقص جمزوم حبرف النهي وامسه مستتر فيه" تزل"، هيةنا" وال"، ضمري مستتر فيه
  .نعت" مبني"، خرب املبتدأ" ضالل"، مبتدأ واهلاء مضاف إليه" فنسيانه"، مضاف إليه" املوت"، خربه

  .جمرى كان لتقدم شبه النفي وهو النهي" زال"فإنه أجرى فيه " وال تزل"يف : الشاهد
، ١٥٢/ ١وابن عقيل ، ١٦٥/ ١وابن هشام ، ٥٠٤ابن الناظم ص: األلفيةذكره من شراح : مواضعه

  :ومتام البيت، ١١٠/ ١، واألمشوين ٣٤وداود، والسندويب، واملكودي ص
  ت فنسيانه ضالل مبني... صاح مشر وال تزال ذكر املو 

  . البيت لذي الرمة غيالن بن عقبة، وهو من قصيدة رائية من الطويل١
  :وصدره

  ي يا دار مي على البلىأال يا اسلم
منسكبا " منهال" أي خلق ورث، -على وزن رضي يرضى-من بلي الثوب يبلى " البلى: "الشرح
  .املاء، وهو اسم جنس مجعي لقطرة" القطر"، رملة مستوية ال تنبت شيئا: اجلرعاء": جرعائك"، منصبا
الزوال، ووقاك صروف الدهر  من الفناء و-على ما فيك من قدم-حفظك اهللا يا دار حمبوبيت : املعىن

  .اليت تقضي على آثارك، وال زال الغيث جيودك حىت يبقى رحابك رطبا خمضال، لتدوم ذكرى األحباب
  .حرف نداء واملنادى حمذوف" يا"، أداة استفتاح وتنبيه" أال: "اإلعراب
ف نداء ومنادى حر" يا دار"، فعل أمر وياء املخاطبة املؤنثة فاعل" اسلمي"، يا دار مية: والتقدير
" جبرعائك"، خرب زال مقدم" منهال"، فعل ماض ناقص" زال"، دعائية" وال"، مضاف إليه" مي"، منصوب

  .اسم زال مؤخر" القطر"، جار وجمرور متعلق بقوله منهال والكاف مضاف إليه
" ال"يف رفعها االسم ونصب اخلرب لتقدم " كان"جمرى " زال"حيث أجرى " وال زال"يف : الشاهد

  .الدعائية عليها، والدعاء شبه النفي
، ١٥٢/ ١، وابن عقيل ١٦٥/ ١، وابن هشام ٤٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١١٠/ ١والسندويب، واألمشوين 

)١/٤٩٣(  

  



  :مث أشار إىل أن منها ما ال يتصرف بقوله
  إن كان غري املاضي منه استعمال
  .٢م على الصحيح ودا١وكلها تتصرف إال ليس باتفاق

  :وقوله
  .............................أجز... ويف مجيعها توسط اخلرب 

ما "و" ليس"أن خرب هذه األفعال أصله التأخري وجيوز توسطه بينها وبني االسم يف مجيعها حىت يف : يعين
  :كقوله" دام

  ٣فليس سواء عامل وجهول................................. ... 
  :خروقول اآل

  ٤لذاته بادكار املوت واهلرم... ال طيب للعيش ما دامت منغصة 
__________  

أوضح . هـ. ا.  ألا كاحلرف ال يفهم معناها إال بذكر متعلقها فشاته كذلك يف عدم التصرف١
  ,١٢٨/ ١املسالك وشرحه 

 متصرفة عندهم إن هلا مضارعا وهو يدوم فهي: " تتصرف عند األقدمني وقليل من املتأخرين قالوا٢
  ".تصرفا ناقصا

وال تتصرف عند الفراء وكثري من املتأخرين؛ ألا صلة الظرفية املصدرية وصلتها تلزم املضي، أما يدوم 
  ,١٢٨/ ١أوضح املسالك وشرحه الشيخ النجار . هـ. ا". فمن تصرفات دام التامة. ودم ودائم

  . من الطويل جزء من بيت قاله السموأل بن عاديا الغساين اليهودي٣
  :وصدره

  سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم
كان السموأل هذا قد خطب امرأة وخطبها غريه أيضا وكانت قد أنكرت عليه ..." سلي: "الشرح

  .فخاطبها بأبيات تضمنت هذا البيت
أيتها املرأة إن جهلت حالنا فسلي الناس عنا وعن هؤالء الذين خطبوك حىت تعلمي حالنا : فقال هلا

  .م، فليس العامل بالشيء واجلاهل به سواءوحاهل
فعل ماض فعل الشرط وتاء " جهلت"، شرطية" إن"، فعل أمر وياء املخاطبة فاعله" سلي: "اإلعراب

جار وجمرور " وعنهم"، جار وجمرور متعلق بقوله سلي" عنا"، املخاطبة فاعله وجواب الشرط حمذوف
، اسم ليس مؤخر" عامل"، خرب ليس مقدم" ءسوا"، فعل ماض ناقص" فليس"، معطوف على ما قبله

  .معطوف على عامل" وجهول"
وذلك " عامل"على امسها وهو " سواء"حيث قدم خرب ليس وهو " فليس سواء عامل وجهول"يف : الشاهد

  .جائز يف الشعر وغريه خالفا لصاحب اإلرشاد



، ١١٢/ ١ألمشوين وا، ٦٥١/ ١، وابن عقيل ٥٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١٣والسيوطي ص

  . =وهو من البسيط، وبالبحث مل أعثر على قائله، مل أقف على اسم قائله:  قال العيين٤

)١/٤٩٤(  

  

والقاطع ، ١"ضعيف"تبعا للفارسي وفيه خالف " ليس"وحكى املصنف اإلمجاع على جواز توسط خرب 
  .٣، ٢} لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا{: باجلواز قراءة

  .٥ونسب إىل الوهم إذ مل يقل به غريه" ما دام" توسط خرب ٤ومنع ابن معط
  :وقوله
  وكل سبقه دام حظر.... 

  :وحظر مبعىن منع، ولذلك صورتان" دام"كل النحاة أو العرب منع تقدمي اخلرب على : أي
  .وال خالف يف منعها" ما"أن يتقدم على : إحدامها

__________  
اسم مفعول " منغصة"، ب بكسر الطاء وسكون الياء اسم ملا تستطيبه النفسالطي" ال طيب: "الشرح= 

مجع لذة وهو ما يتلذذ به " لذاته"، نغص فالن عيش فالن إذا كدره: ويقال: من التنغيص، وهو التكدير
بتشديد الدال مكسورة وأصله اذتكار فقلبت التاء داال مث قلبت الذال املعجمة داال " ادكار"اإلنسان، 

  .} وادكَر بعد أُمة{: دغمت الدال يف الدال، ومنه قوله تعاىلمث أ
ال يرتاح اإلنسان إىل احلياة وال يستطيب فيها العيش ما دام يتذكر أيام اهلرم اليت جتيئه بأسقامها : املعىن

  .وأوجاعها وال ينسى أنه مقبل على املوت ال حمالة
" ما"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب ال" للعيش"، ال نافية للجنس وامسها" ال طيب: "اإلعراب

اسم دام " لذاته"، خرب دام مقدم" منغصة"، فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث" دامت"، مصدرية ظرفية
" واهلرم"، مضاف إليه" املوت"، جار وجمرور متعلق بقوله منغصة" بادكار"، مؤخر واهلاء مضاف إليه

  .معطوف عليه
  .حيث قدم خرب ما دامت على امسه وهو جائز وواقع"  منغصة لذاتهما دامت"يف : الشاهد
، ، والسندويب١٧١/ ١، وابن هشام ٥٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١٥٦/ ١، وابن عقيل ١٣١، والسيوطي ص١١٢/ ١واألصطهناوي، واألمشوين 
ماع واخلالف يف ليس نقله أبو  بعضهم يف ليس تشبيها مبا وهو حمجوج بالس-أي التوسط- ومنعه ١

حيان عن حكاية ابن درستويه وهو الذي منع التوسط ومل يظفر به ابن مالك فحكى فيها اإلمجاع على 



  ,١١٧/ ١اجلواز تبعا للفارسي وابن الدهان وابن عصفور، والسيوطي يف اهلمع 
  .محزة وحفص" الرب"بنصب ، ١٧٧ سورة البقرة ٢
  . أ، ح٣
  . املقدمة تقدم التعريف به يف٤
  .١٥٦/ ١ابن عقيل .  والصحيح جوازه٥

)١/٤٩٥(  

  

  ".ما"بعد " دام"أن يتقدم على: واألخرى
  .، وفيه نظر١"أيضا"وظاهر كالمه أنه جممع على منعها 

وهذا بعد تسليمه ال ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختالفهم "إحدامها، عدم تصرفها : ألن املنع معلل بعلتني
  ".اع على عدم تصرفهامع اإلمج" ليس"يف 

 موصول حريف وال يفصل بينه وبني صلته، وهذا أيضا خمتلف فيه، وقد أجاز كثري ٢"ما"أن : واألخرى
  .٤املصدرية" كما" الفصل بني املوصول احلريف وبني صلته إذا كان غري عامل ٣"من النحويني"

  :مث قال
  كذاك سبق خرب ما النافية

فاضال : "هلا صدر الكالم، فال جيوز أن يقال" ما"ألن " ما" مبا النافية على يعين أنه مينع تقدمي خرب املقرون
  ".وال جاهال ما زال عمرو" "ما كان زيد

عندهم ال يلزم تصديرها، ووافق ابن " ما"وكالمها جائز عند الكوفيني؛ ألن : ٥وقال يف شرح الكافية
  . إجياب٦"نفيها"وه ألن وحن" ما زال"وحنوه وخالفهم يف " ما كان"كيسان البصريني يف 

إمنا أراد أن هذا مثل ذاك :  عليه قلت٧"بامع"يوهم أنه جممع عليه لتشبيهه " كذاك"قوله : فإن قلت
  .يف املنع ال يف كونه جممعا عليه

  .وأخواا فشهري" ما زال"أما اخلالف يف 
وقد تقدم نقل " ما "االتفاق على منع تقدمي خربها على: وحنوها فحكى يف البسيط" ما كان"وأما 

  .اخلالف
  :وفهم من كالم الناظم مسألتان

__________  
  . أ، ج١
  . أ، ج٢



  . أ، ب٣
  ,١١٣/ ١ راجع األمشوين ٤
  ,١٩ راجع شرح الكافية ورقة ٥
  ".فيها" ب، ج ويف أ ٦
  ".باجلمع" ب، ج ويف أ ٧

)١/٤٩٦(  

  

  ". زيد١"كان"ملا ما عا"واملنفي ا حنو " ما"أنه جيوز توسط اخلرب بني : األوىل
  .ومنعه بعضهم، والصحيح اجلواز

  .٢جاز التقدمي" ما"أن النايف إن كان غري : الثانية
  .٣عند اجلميع، وحكى اخلالف عن الفراء يف التسهيل: قال يف شرح الكافية

  :ما فائدة قوله: فإن قلت
  فجيء ا متلوة ال تالية

هلا صدر الكالم فتكون متبوعة " ما"التقدمي، وهو أن تقرير احلكم وتوكيده والتنبيه على علة منع : قلت
  .ال تابعة
  :مث قال

  ومنع سبق خرب ليس اصطفى
 للكوفيني واملربد وابن السراج والسريايف ٥"وفاقا" تقدمي خرب ليس عليها ٤"منع"يعين أن املختار 

التصرف وشبهها  وأكثر املتأخرين، وذلك لضعفها بعدم ٧ واجلرجاين٦والزجاج والفارسي يف احللبيات
  .٨النافية" مبا"

__________  
  ".زال" أ، ج ويف ب ١
  ,١١٤/ ١ راجع األمشوين ٢
  ,٥٤ والتسهيل ص١٩ راجع شرح الكافية ورقة ٣
  ".عدم" أ، ب ويف ج ٤
  ".وفقا" أ، ب ويف ج ٥
كتاب أليب علي الفارسي، رتبها مسائل وأبواب تشتمل على مفردات لغوية وتصريفها :  احللبيات٦

ارد استعماهلا إفرادا ومجعا، وذكر مجال من أبنية األفعال الثالثية والرباعية وما جاء منها معتل الالم ومو



  .وأمالها حبلب، والعني، وإعراب بعض آيات القرآن الكرمي
.  هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين النحوي، كان من كبار أئمة النحو والبالغة جبرجان٧

عن حممد بن احلسني املعروف بالفضل، وهو ابن أخت الفارسي ومل يأخذ عن غريه؛ ألنه مل أخذ النحو 
خيرج من بلده، وقرأ ونظر يف تصانيف النحاة، وله تصانيف كثرية منها شرح اإليضاح واجلمل وإعجاز 

  .هـ٤٧٤القرآن، ومات سنة 
يوم -مل علم من أن تقدمي املعمول } روفًا عنهمأَال يوم يأْتيهِم لَيس مص{:  وحجة من أجاز قوله تعاىل٨

  . يؤذن جبواز تقدمي العامل-يأتيهم
  .وأجيب بأن معمول اخلرب هنا ظرف، والظروف يتوسع فيها

ال يتقدم خربها إمجاعا، لعدم تصرفها مع عدم االختالف يف فعليتها، فليس أوىل " عسى"وأيضا فإن 
  .١١٤ ص١أمشوين ج. هـ. ا. مع االختالف يف فعليتهابذلك ملساواا هلا يف عدم التصرف 

، وإىل املنع أميل ١٥٩ ص١ابن عقيل ج. هـ. ا. وأيضا مل يرد من لسان العرب تقدم خربها عليها
  .للحجة القوية

)١/٤٩٧(  

  

  :تنبيه
 ، قوال واحدا١"فيها"املستثىن ا، بل ينبغي أن مينع التقدمي " ليس"ينبغي أن يكون اخلالف يف غري 

  .واقتضى سكوته عن سائر أفعال الباب، أنه جيوز تقدمي خربها عليها
  :مث إن أفعال هذا الباب قسمان

  .يستعمل تاما وناقصا، واآلخر ال يستعمل إال ناقصا: أحدمها
  :فأشار إىل ذلك بقوله

  وذو متام ما برفع يكتفي
} وإِنْ كَانَ ذُو عسرة{: صوب حنوهو ما اكتفى باملرفوع، ومل يفتقر إىل من: التام من هذه األفعال: أي
٢.  
  .وهو الذي ال يكتفي باملرفوع" وما سواه ناقص"

 الداللة على املصدر خالفا جلمهور البصريني لوجود ٣"سلبت"وهلذا مسيت هذه األفعال ناقصة ال ألا 
  : يف قوله٤"عملها"مصدرها عامال 

  ٥ليك يسريوكونك إياه ع............................... ... 
__________  



  . أ، ج١
  ,٢٨٠ سورة البقرة ٢
  ".صلوبة" أ، ج ويف ب ٣
  ".يف عملها" أ، ب ويف ج ٤
  .مل أقف على اسم قائله وبالبحث مل أعثر على قائله:  قال العيين٥

  :وصدره
  ببذل وحلم ساد يف قومه الفىت

  .وهو من الطويل
من السيادة وهي الرفعة وعظم " ساد" وهو الطاء بالباء املوحدة والذال املعجمة. البذل" بذل: "الشرح
  .الضمري فيه يرجع إىل الفىت" إياه"الشأن 

  . =إن الرجل يسود يف قومه ببذل املال واحللم، وهو يسري عليك إذا أردت أن تكون هذا الرجل: املعىن

)١/٤٩٨(  

  

  :مث قال
  فتئ ليس زال دائما قفي... والنقص يف ................. 

  .أعين ليس وزال وفتئ تلزم النقص وال تستعمل تامة،  الثالثة١"األفعال"ن هذه أ: يعين
  .تامة قياسا ال مساعا" زال"وقوع : وأجاز الفارسي يف احللبيات

  :مث قال
  إال إذا ظرفا أتى أو حرف جر... وال يلي العامل معمول اخلرب 

 ليس ٢"ألنه" "كان طعامك زيد آكال"فال جيوز " كان وأخواا"هذا مذهب البصريني، والعامل هنا هو 
جاز للتوسع يف " كان عندك أو يف الدار زيد قائما"بظرف وال جمرور، فإن كان ظرفا أو جمرورا حنو 

  .الظرف وارور
  :وحنوه، واحتجوا بقول الشاعر" طعامك زيد آكال"وأجاز الكوفيون 

  ٣مبا كان إياهم عطية عودا... قنافذ هداجون حول بيوم 
__________  

جار " يف قومه"، فعل ماض" ساد"، عطف عليه" وحلم"، جار وجمرور متعلق بساد" ببذل: "اإلعراب= 
مبتدأ وهو مصدر من كان الناقصة حيتاج إىل اسم وخرب، " وكونك"، فاعل" الفىت"، وجمرور متعلق بساد

  . جار وجمرور متعلق بيسري"عليك"، "يسري"خربه وخرب الكون قوله " إياه"، فأما امسه فالكاف املتصلة به



  .حيث أجرى مصدر كان الناقصة جمراها يف رفع االسم ونصب اخلرب" كونك إياه"يف : الشاهد
  .وفيه داللة أيضا على أن األفعال الناقصة هلا مصادر كغريها من األفعال

  .وهذا البيت رد على من زعم أن الكون مصدر لكان التامة
، ١٥٥/ ١، وابن عقيل ١٦٧/ ١، وابن هشام ٥٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١١٢/ ١واألمشوين 
  . أ، ب١
  ".إذ" أ، ج ويف ب ٢
  .وهو من الطويل،  يهجو به قوم جرير ويرميهم بالفجور واخليانة-مهام بن غالب-للفرزدق :  البيت٣

 شائك معروف ينام  واألنثى قنفذة، وهو حيوان-بضمتني بينهما سكون-مجع قنفذ " قنافذ: "الشرح
هو أسرى من قنفذ، : فيقال. ارا ويصحو ليال ليبحث عما يقتات به، ويضرب به املثل يف السرى

" عطية" من اهلدجان، وهو مشية الشيخ الضعيف، -بفتح اهلاء وتشديد الدال-مجع هداج " هداجون"
  . =اسم رجل وهو أبو جرير

)١/٤٩٩(  

  

  .وهو معمول اخلرب" إياهم"فأولَى كان 
  :وهذا وحنوه متأول عند البصريني، وقد أشار إىل تأويله بقوله

  موهم ما استبان أنه امتنع... ومضمر الشان امسا انو إن وقع 
 وقع شيء موهم جواز ما منعناه كالبيت املتقدم، فانو يف العامل ضمري شأن حيول بينه وبني ١"إذا: "يعين

، خربه" عود"مبتدأ و" وعطية" البيت ضمري شأن منوي املعمول، واجلملة بعده خرب، فيكون اسم كان يف
  .معمول عود واجلملة خرب كان" وإياهم"

  .وقد قيل يف البيت غري هذا
كان : "ووافق بعض البصريني على جواز إيالء املعمول هذه األفعال إن تقدم اخلرب على االسم حنو

  ".طعامك آكال زيد
  :مث قال

  أصح علم من تقدماكان ... وقد تزاد كان يف حشو كما 
__________  

هؤالء قوم شبيهون بالقنافذ ميشون ليال وراء البيوت للخيانة والفجور مشية الشيخ اهلرم لئال : املعىن= 
  .يشعر م أحد، وقد اكتسبوا هذه الصفة الذميمة من عطية أيب جرير ألنه علمهم ذلك وعودهم إياه



، ظرف متعلق داجون" حول"، صفة له" هداجون"، مخرب ملبتدأ حمذوف تقديره ه" قنافذ: "اإلعراب
الباء حرف جر وما حيتمل أن تكون موصوال امسيا، " مبا"، مضاف إليه، والضمري مضاف إليه" بيوم"

، مفعول مقدم على عامله وهو عود" إياهم"، فعل ناقص" كان"، واألوضح أن تكون موصوال حرفيا
 لإلطالق والفاعل ضمري مستتر فيه ومجلة الفعل والفاعل فعل ماض واأللف" عودا"، اسم كان" عطية"

  ".كان"يف حمل نصب خرب 
وليس بظرف وال ، "إياهم"حيث تقدم معمول خرب كان وهو " مبا كان إياهم عطية عودا"يف : الشاهد

وخرج على "وارتضيت رأي البصريني، وخرج البيت على ما يأيت ، جار وال جمرور على رأي الكوفيني
 إىل ما وعليه فعطية مبتدأ، وقيل -الضمري-أو إضمار االسم مرادا به الشأن، أو راجعا " انك"زيادة 

  .١١٦/ ١، واألمشوين ١١٧/ ١أوضح املسالك . هـ. ا". ضرورة
، ١٦٠/ ١، وابن عقيل ١٧٥/ ١، وابن هشام ٥٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ١١٨/ ١، وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ٢٢وطي ص، والسي٣٥، واملكودي ص١٧/ ١واألمشوين 
  . يف خزانة األدب٧٣٩والشاهد 

  ".أنه" أ، ج ويف ب ١

)١/٥٠٠(  

  

  .زائدة بني جزءي اجلملة" كان"خربه " وأصح"مبتدأ " ما"
 زيادا بلفظ املضارع يف قول أم ٢"ندر" وقد ١أا إمنا تزاد بلفظ املاضي" تزاد كان: "وفهم من قوله

  :عقيل
   ... ............................٣ت تكون ماجد نبيلأن

  .٤أا ال تزاد يف غريه خالفا للفراء يف إجازته زيادا آخرا" يف حشو: "وفهم من قوله
  .٥"أصبح، وأمسى"وفهم من ختصيص احلكم ا أن غريها ال يزاد، وقد شذ زيادة 

  :مث قال. ص املعىنوسائر أفعال الباب إذ مل ينق" أضحى"وأجاز بعضهم زيادة 
  وبعد إن ولو كثريا ذا اشتهر... وحيذفوا ويبقون اخلرب 

__________  
  . خلفته١
  ".ورد" ب، ج ويف أ ٢
قائلته أم عقيل بن أيب طالب وهي فاطمة بنت أسد، زوج أيب ،  هذا بيت من مشطور الرجز املسدس٣

  .طالب تقوله وهي ترقص ابنها عقيال



  :ومتامه
  لإذا ب مشأل بلي

مضارع هبت الريح هبوبا وهبيبا، إذا هاجت " ب"فاضل وشريف " نبيل"كرمي ": ماجد: "الشرح
بفتح الباء " بليل" هي ريح ب من ناحية القطب -بفتح الشني وسكون امليم وفتح اهلمزة-" مشأل"

  .وكسر الالم وسكون الياء مبلولة باملاء
والتقييد بوقت هبوب هذه الرياح جرى على عادة ، اأنت يا عقيل كرمي شريف ذكي الفؤاد دائم: املعىن

  .العرب يف ذلك، وألن هذا الوقت تكثر فيه الطراق
ظرف ملا " إذا"صفة " نبيل"خرب املبتدأ " ماجد"زائدة " تكون"ضمري منفصل مبتدأ " أنت: "اإلعراب

الفاعل يف حمل نعت، واجلملة من الفعل و" بليل"فاعل " مشأل"فعل مضارع " ب"يستقبل من الزمان 
  .جر بإضافة إذا إليها وجواب الشرط حمذوف يدل عليه الكالم

بني املبتدأ بلفظ املضارع، وهو قليل والثابت زيادة كان ألا مبنية لشبه احلرف، " تكون"زيادة : الشاهد
  .خبالف املضارع، فإنه معرب لشبه األمساء

، ١٦٥/ ١، وابن عقيل ١٨٠/ ١ هشام ، وابن٥٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١٢٠/ ١ ومهعه ٣٣، والسيوطي ص١١٨/ ١واألصطهناوي، واألمشوين 

. هـ. ا. قياسا على إلغاء ظن آخرا، ورد بعدم مساعه والزيادة خالف األصل" زيد قائم كان" حنو ٤
  ,١٢٠/ ١مهع 

  .١١٨/ ١وين روى ذلك الكوفيون أمش" ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها" شذ قوهلم ٥

)١/٥٠١(  

  

املرء جمزئ بعمله "الشرطية كقوهلم " إن"مع امسها وإبقاء خربها بعد " كان" حذف ١"كالمهم"كثر يف 
  .إن كان عمله خريا فجزاؤه خري: أي" إن خريا فخري وإن شرا فشر

  :ويف هذا املثال وحنوه أربعة أوجه
وإضمار مبتدأ " إن"وامسها بعد " كان"ضمار نصب األول ورفع الثاين، وهو أرجحها؛ ألن فيه إ: األول

  .بعد فاء اجلزاء وكالمها كثري مطرد
وإضمار ناصب مع املبتدأ بعد " إن"وخربها بعد " كان" عكسه، وهو أضعفها؛ ألن فيه إضمار ٢:والثاين

  .٤ مل يذكره سيبويه٣"ولذلك. "الفاء، وكالمها قليل
  .رفعهما: والثالث
  .اننصبهما ومها متوسط: والرابع



 نصبهما، واملسألة ٥إن رفعهما أحسن من: وقال ابن عصفور، أما متكافئان: ومذهب الشلوبني
  .مشهورة

  :كقوله" لو"وبعد 
  ٦جنوده ضاق عنها السهل واجلبل... ال يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا 

__________  
  ".كالم" ب، ج ويف أ ١
  . أ، ج٢
  ".كذلك" ج ويف أ، ب ٣
  ,١٣٠ ص١ الكتاب ج٤
  . أ، ج٥
  .وبالبحث مل أعثر على قائله، وهو من البسيط، مل أقف على اسم قائله:  قال العيين٦

أحدمها حممود، وهو جتاوز العدل إىل اإلحسان، : والبغي على ضربني. ظلم وجماوزة للحد" بغي: "الشرح
" سهل واجلبلجنوده ضاق عنها ال"األصفهاين، . هـ. ا. مذموم، وهو جتاوز احلق إىل الباطل: والثاين

  .يريد أن جنده كثريون، وأن أعوانه فوق احلصر والعد
حيذر من عواقب البغي الذميم، ويشري إىل أن مآل الباغي وخيم وعقباه أليمة، مهما يكن من شأنه : املعىن

  .ولو أن له جنودا وأعوانا بعدد الرمل واحلصى والتراب
، لناهية وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكننيفعل مضارع جمزوم بال ا" يأمن"ناهية " ال: "اإلعراب

  =مضاف إليه " بغي"، فاعل يأمن مرفوع بالواو" ذو"، مفعول به" الدهر"

)١/٥٠٢(  

  

  .ولو كان الباغي ملكا: أي
  :ومنه قول الراجز" لو"و" إن" غري ١"مع"وقل حذفها 

  ٢من لد شوال فإىل إتالئها
  :مث قال. ٣من لد أن كانت شوال: أي

__________  
خرب لكان احملذوفة مع امسها " ملكا"الواو عاطفة على حمذوف لو حرف شرط غري جازم " ولو= "

لو : ولو كان الباغي ملكا ومجلة كان وامسها وخربها هي شرط لو واجلواب حمذوف والتقدير: والتقدير
متعلق بضاق " اعنه"فعل ماض " ضاق"مبتدأ ومضاف إليه " جنوده"كان الباغي ملكا فال يأمن الدهر 



  .عطف عليه، ومجلة الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ" واجلبل"فاعل ضاق " السهل"
  .مع امسها وأبقى خربها بعد لو الشرطية" كان"حيث حذف " ولو ملكا"يف : الشاهد
، ١١٩/ ١، واألمشوين ١٨٥/ ١، وابن هشام ٥٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٣٣، والسيوطي ص٣٥ي صواملكود

  ".بعد" ب ويف أ، ج ١
 ١ هذا كالم تقوله العرب وجيري بينها جمرى املثل، وهو من الرجز املشطر، وأنشده، سيبويه ج٢

  . وحبثت فلم أعثر على قائله-، ومل يتعرض أحد من شراحه إىل نسبته لقائله بشيء١٣٤ص
-هو اسم مجع لشائلة : عته للضراب، وقيلأي رف: قيل هو مصدر شالت الناقة بذنبها" شوال: "الشرح

بكسر اهلمزة وسكون التاء " إتالئها" والشائلة الناقة اليت خف لبنها وارتفع ضرعها -على غري قياس
  .إذا تبعها ولدها: مصدر أتلت الناقة

علمت كذا وكذا مثال من حني كانت النياق شوائل إىل أن تبعها أوالدها، أو من وقت أن كانت : املعىن
  .رفع أذناا للقاح إىل وقت تبعية أوالدها هلات

من : خرب لكان احملذوفة مع امسها، والتقدير" شوال"جار وجمرور متعلق مبحذوف " من ولد: "اإلعراب
جمرور بإىل وها مضاف إليه واجلار وارور متعلق " إتالئها"حرف جر " فإىل"ولد أن كانت الناقة شوال 

حدث ذلك من لد كانت شوال : علق اجلار وارور األول، والتقديرمبحذوف معطوف بالفاء على مت
  .فاستمر إىل إتالئها

وهو قليل " لد"بعد " شوال"وامسها، وأبقى خربها وهو " كان"حيث حذف " من لد شوال"يف : الشاهد
  ".إن، لو"ألنه إمنا يكثر بعد 

، واألصطهناوي، واملكودي ١٦٧/ ١، وابن عقيل ٥٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، والسيوطي ٦٨/ ٢، وأيضا ذكره يف مغين اللبيب ١٨٦/ ١، وابن هشام ١١٩/ ١، واألمشوين ٣٥ص

  . يف خزانة األدب، وكتاب سيبويه٢٥٢، والشاهد رقم ١٢٢/ ١يف مهع اهلوامع 
  .١١٩/ ١ راجع األمشوين ٣

)١/٥٠٣(  

  

   برا فاقتربكمثل أما أنت... وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب 
فصار " ما" امسها وخربها وعوض عنها ٢"وأبقى"املصدرية، " أن" حذفت أيضا بعد ١"كان"أن : يعين

 ٣"أما أنت منطلقا انطلقت"حذفها واجبا، إذ ال جيمع بني العوض واملعوض خالفا للمربد يف إجازته 
  .زائدة" ما"وجيعل 



مطرد، مث " أن"فحذف الم التعليل ألن حذفها مع . أما أنت برا فاقترب، ألن كنت برا: واألصل يف قوله
  .فأنت امسها وبرا خربها" ما "٤"عنها"فانفصل الضمري املتصل ا حلذف عامله مث عوض " كان"حذف 
  :مث قال

  حتذف نون وهو حذف ما التزم... ومن مضارع لكان منجزم 
مل "او، اللتقاء الساكنني حنو  اجلازم سكنت نونه، مث حذفت الو٥"عليه"فإذا دخل ، يكون" كان"مضارع 

، مث بعد ذلك جيوز حذف نونه ختفيفا لكثرة االستعمال مطلقا عند يونس وبشرط أن يكون ٦"يكن
  :ويشهد ليونس قول الشاعر، ٧بعدها متحرك عند سيبويه

  ٨فقد أبدت املرآة جبهة ضيغم... فإن مل تك املرآة أبدت وسامة 
__________  

  ".كانت" ب، ج ويف أن ١
  ".بقاء"ب، ج ويف أ  ٢
  .موقع املفعول ألجله يف كل موضع أريد فيه تعليل فعل بآخر" أن" وذلك حيث تقع ٣

  ,١١٨/ ١خضري ". ال أا عوض" ما"أي على زيادة "وأجازه املربد 
  ".منها" أ، ج ويف ب ٤
  . ب، ج٥
  ,١٣٧ سورة النساء ٦
فليس كل ... لفعل حيذف فيه الفعلواعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده ا: "١٣ ص١ قال سيبويه ج٧

  ...".حرف حيذف منه شيء ويثبت فيه حنو يك ويكن ومل أبل وأبال
  .وهو من الطويل، اخلنجر بن صخر األسدي:  قائله٨

،  معروفة، وإمنا مسيت بذلك ألا آلة الرؤية-بكسر امليم وسكون الراء املهملة-املرآة : "الشرح
 مجاال واء منظر، وهو مصدر وسم -واو وختفيف السني املهملةبفتح ال-" وسامة"أظهرت، ": أبدت"

  " =ضيغم"، الرجل فهو وسيم على مثال ظرف فهو ظريف

)١/٥٠٤(  

  

، ١فإن مل تكن املرآة أخفت وسامة: وبقوله أقول؛ إذ ال ضرورة يف البيت إلمكان أن يقال: قال املصنف
  .٢إال أن اإلثبات قبل الساكن أكثر وبه ورد القرآن

  هل حذف النون خمصوص بالناقصة؟: إن قلتف
  .ال، بل هو كثري يف الناقصة: قلت



  .٣} وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها{: ومن وروده يف التامة قوله تعاىل
__________  

بفتح الصاد وسكون الياء وفتح الغني وهو األسد، وأصل اشتقاقه من الضغم، وهو العض والياء فيه = 
  .عفرزائدة لإلحلاق جب

كان هذا الشاعر قد نظر يف املرآة فلم يرقه منظره وال أعجبه شكله فأراد أن يسلي نفسه بأنه إن : املعىن
مل تكن صفاته الظاهرة على ما يروق ويعجب فإن صفاته الباطنة من الشجاعة واإلقدام وحنومها فوق 

  .اإلعجاب
جمزوم بلم وعالمة جزمه سكون فعل مضارع ناقص " تك"، حرف نفي" مل"، شرطية" إن: "اإلعراب

فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر " أبدت"، اسم تكن" املرآة"، النون احملذوفة للتخفيف
الفاء داخلة " فقد"، واجلملة يف حمل نصب خرب تكن ومجلة تكن وامسها وخربها يف حمل جزم فعل الشرط

مفعول " جبهة"، فاعل" املرآة"، تاء للتأنيثفعل ماض وال" أبدت"، على جواب الشرط قد حرف حتقيق
  .مضاف إليه واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط" ضيغم"، به

ازوم بالسكون مع أنه قد وليها " كان"حيث حذف النون من مضارع " مل تك املرآة"يف : الشاهد
  .ألن األلف ألف الوصل فال حركة هلا حني الوصل" املرآة"حرف ساكن وهو الالم من 

، ١٢٠/ ١، واألمشوين ١٩١/ ١، وابن هشام ٥٩ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: واضعهم
  ,١٢٢/ ١والسيوطي يف مهع اهلوامع 

  ".مل يك الذين كفروا: " وقد قرئ شاذا١
  .} لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم{:  قال تعاىل٢
  .ى النقصانوقراءة الرفع على التمام والنصب عل، ٤٠ سورة النساء ٣

)١/٥٠٥(  

  

  ":ما وال والت وإن املشبهات بليس"فصل يف 
  . وتلك أفعال١"حروف"وإن فصلت عنها؛ ألا " كان"هذه األحرف من باب 

  :قال
  مع بقا النفي وترتيب زكن... إعمال ليس أعملت ما دون إن 

  .٣ متيم، وهو القياس، لعدم اختصاصه٢"بين"النافية حرف مهمل عند " ما"
ما {:  القرآن، قال تعاىل٤"ورد"فأعملوه عملها، وبه ، ه أهل احلجاز بليس؛ ألا لنفي احلال غالباوأحلق

  .٦} ما هن أُمهاتهِم، {٥} هذَا بشرا



  :ومن أعملها شرط يف إعماهلا شروطا
  ".ما إن زيد قائم: "الزائدة، فلو وجدت بطل العمل حنو" إن"فقد : األول

  .دون خالف، وحكى غريه عن الكوفيني إجازة النصب: هيلقال يف شرح التس
  ".ما زيد إال قائم: " بإال بطل العمل حنو٧"النفي"بقاء النفي، فلو انتقص : والثاين

ما قائم " بطل العمل حنو ٩"عليه" االسم على اخلرب، فلو تقدم اخلرب ٨"تقدمي"الترتيب، وهو : والثالث
  ".زيد

__________  
  ".حرفأ" ب، ويف أ، ج ١
  . أ، ب٢
  .اختصاصه باألمساء:  أي٣
  ".جاء" أ، ج ويف ب ٤
  ,٣١ سورة يوسف ٥
  ,٢ سورة اادلة ٦
  . ب٧
  ".تقدم" أ، ج ويف ب ٨
  . أ، ب٩

)١/٥٠٦(  

  

  .ويف هذين الشرطني خالف
وفاقا لسيبويه يف األول، وليونس يف ، وقد تعمل متوسطا خربها، وموجبا بإال: قال يف شرح التسهيل

  .الثاين
أال يتقدم معمول خربها على امسها ما مل يكن ظرفا أو جمرورا، فإن تقدم وليس بظرف وال : والرابع

  .١"ما طعامك زيد آكل: "جمرور بطل العمل حنو
  . تقدمي املعمول٢"مع"وحنوه " آكل"وأجاز ابن كيسان نصب 

  .٣"معموله"وينبغي ملن أجاز تقدمي اخلرب، أن جييز تقدمي : فإن قيل
 ٦"مع" يلزم من تقدمي املعمول إيالء العامل معمول غريه، وال يلزم ذلك ٥"ألنه"؛ ٤"ليس بالزم: قلت"

  .تقدمي اخلرب
وما "، "ما عندك أحد قائما: "فإن كان املعمول ظرفا أو جمرورا جاز تقدميه على االسم مع بقاء العمل حنو



  ".يب أنت معنيا
  كالمه؟ الشرط الرابع من ٧"هذا"من أين يؤخذ : فإن قلت

البيت، فإن مفهومه أن معمول اخلرب إن مل يكن ظرفا أو جمرورا، .... وسبق حرف جر: من قوله: قلت
  :فإن ال جيوز تقدميه مع بقاء العمل، مث قال

  من بعد منصوب مبا الزم حيث حل... ورفع معطوف بلكن أو ببل 
__________  

  : زاد ابن عقيل شرطني١
فاألوىل نافية والثانية نفي النفي فبقي " ما ما زيد قائم: "طل عملها حنوفإن تكررت ب" ما" أال تتكرر -١

  .وأجازه بعضهم" قائم"إثباتا، وال جيوز نصب 
فبشيء ، "ما زيد بشيء إال شيء ال يعبأ به: " أال يبدل من خربها موجب، فإن أبدل بطل عملها حنو-٢

وأجازه " ما"ون يف موضع نصب خربا عن يف موضع رفع خرب عن املبتدأ الذي هو زيد، وال جيوز أن يك
  ,١٧٣/ ١. هـ. ا. قوم

  ".منع" أ، ب ويف ج ٢
  ".املعمول" أ، ج ويف ب ٣
  . أ، ج٤
وسقط من ب، ج والكالم مستقيم بدون ذكر " ألنه أجاز تقدمي اخلرب أن جييز تقدمي معموله" يف أ ٥

  .إخل... أجاز التقدمي
  ".من" أ، ب ويف ج ٦
  . ج٧

)١/٥٠٧(  

  

وجب رفع املعطوف وجعل خرب مبتدأ حمذوف، " ببل أو لكن"طف على منصوب ما وهو خربها إذا ع
نصب "ال تعمل يف املوجب، فإن عطف حبرف ال يوجب كالواو والفاء " ما"ألن املعطوف ما موجب و

  .١"املعطوف
 مبتدأ  مبعطوف بل هو خرب٢"هو"معطوفا، وليس " بل ولكن"واعلم أن الناظم جتوز يف تسمية ما بعد 

  .حرفا ابتداء" وبل ولكن"
  :مث قال

  وبعد ال ونفي كان قد جير... وبعد ما وليس جر البا اخلرب 



  .٣} وما ربك بِظَلَّامٍ للْعبِيد{" ما"مثاله بعد 
التميمية، " ما"احلجازية، ومنع الفارسي والزخمشري زيادا بعد " ما"بعد " الباء"وال خالف يف زيادة "

  .٤"اجلواز لوجود ذلك يف أشعار بين متيموالصحيح 
  .٦} أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده {٥"حنو" "ليس"وبعد 
  :قول سواد بن قارب" ال"وبعد 

  ٧مبغن فتيال عن سواد بن قارب... فكن يل شفيعا يوم الذو شفاعة 
__________  

وجيوز الرفع " ائما وال قاعداجاز الرفع والنصب واملختار النصب حنو، ما زيد ق: " قال ابن عقيل١
  ,١٧٥/ ١. هـ. ا". وهو خرب ملبتدأ حمذوف" وال قاعد"فتقول 

  ".هذا" أ، ج ويف ب ٢
  ,٤٦:  سورة فصلت٣
  : أ، ج كقول الفرزدق٤

  لعمرك ما معن بتارك حقه
  ,٢٠٣/ ١صبان 

  . ج٥
  ,٣٦:  سورة الزمر٦
ية وشاعرا، وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا وكان كاهنا يف اجلاهل،  قائله سواد بن قارب األزدي الدوسي٧

  .وهو من الطويل، عليه وسلم ووقع يف قلبه حب اإلسالم، فقال خياطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سواد بن "بفتح الفاء وكسر التاء وهو اخليط األبيض الرقيق الذي يكون يف شق النواة ": فتيال: "الشرح
  .مقام املضمرأصله عىن ولكنه أقام املظهر " قارب
نفع مهما كان : أي، كن يل يا رسول اهللا شفيعا يف الوقت الذي ال ينفعين فيه صاحب شفاعة: املعىن

  .قليال، وذلك يوم القيامة
" شفيعا"جار وجمرور متعلق بقوله شفيعا " يل"فعل أمر ناقص وامسه ضمري مستتر فيه " فكن: "اإلعراب

  =نافية تعمل " ال"نية بشفيعا منصوب على الظرفية الزما" يوم"خرب كان 

)١/٥٠٨(  

  

 ١"ال خري خبري بعده النار: "النافية للجنس، فأجازه بعضهم مستدال بقول" ال"واختلف يف زيادا بعد "
  .٢"ومنعه آخرون وجعلوا الباء ظرفية



  :كقوله" كان"وبعد نفي 
  ٣بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل... وإن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن 

__________  
وهو اسم ، الباء زائدة مغن خرب ال" مبغن"، مضاف إليه" شفاعة"، امسها مرفوع بالواو" ذو"عمل ليس = 

جار وجمرور " عن سواد"مفعول " فتيال"، فاعل يرفع فاعال وينصب مفعوال وفاعله ضمري مستتر فيه
  .مضاف إليه" قارب"صفة لسواد " من"، متعلق مبغن

  .كما تدخل يف خرب ليس" ليس"العاملة عمل " ال"أدخل الباء الزائدة يف خرب حيث " مبغن"يف : الشاهد
واألمشوين ، واألصطهناوي، ١٧٦/ ١وابن عقيل ، ٦٠ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ١٤٦، ٦٧/ ٢وأيضا ذكره يف املغين ، ٢٠٩/ ١وابن هشام ، ٣٦واملكودي ص، ١٢٣/ ١
  ,١٢٧ /١والسيوطي يف مهع اهلوامع 

  .ال خري خري:  أي١
  . أ، ج٢
 وهو رجل من األزد، وكان كثري اإلغارة على -وامسه عمرو بن براق- قائله الشنفرى األزدي ٣

  .األزد، وهو من قصيدة المية مشهورة طويلة من الطويل
، طعام يتخذ للسفر" الزاد"، على صيغة اهول، واأليدي مجع يد" وإن مدت األيدي: "الشرح

بفتح -يعين بعجلهم وليس املراد منه األعجل الذي هو للتفضيل، وإمنا املراد منه العجل " مبأعجله"
بفتح اهلمزة وسكون اجليم وفتح -" أجشع" وأما أعجل الثاين فهو للتفضيل، -العني وكسر اجليم

  . من اجلشع وهو احلرص على األكل-الشني
بقهم إىل ذلك، ألين لست حبريص على السبق يف هذا إذا تقدم القوم إىل الطعام أو الغنيمة مل أس: املعىن

  .امليدان
نائب " األيدي"، فعل ماض فعل الشرط مبين للمجهول والتاء للتأنيث" مدت"، شرطية" وإن: "اإلعراب

فعل مضارع " أكن"، حرف نفي وجزم وقلب" مل"، جار وجمرور متعلق بقوله مدت" إىل الزاد"، فاعل
خرب أكن منصوب بفتحة " أعجل"، الباء زائدة" بأعجلهم"،  مستتر فيهناقص جواب الشرط وامسه ضمري

  .خربه" أعجل"، مضاف إليه" القوم"، مبتدأ" أشجع"للتعليل " إذ"، مقدرة والضمري مضاف إليه
  .الواقع خربا ألكن املنفية بلم" بأعجلهم"حيث زيدت الباء يف " مل أكن بأعجلهم"يف : الشاهد
، ١٧٦/ ١، وابن عقيل ٢١٠/ ١، وابن هشام ٦٠ابن الناظم ص: لفيةذكره من شراح األ: مواضعه

  .١٢٧/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٢٦، واألصطهناوي، واملكودي ص١٢٣/ ١واألمشوين 

)١/٥٠٩(  

  



  .ولذلك قلله بقد" كان املنفية"و" ال" بعد ١"وقلَّ" "ما"و " ليس"وهو كثري بعد 
  :مث قال

  يف النكرات أعملت كليس ال
  : نكرة كقوله٢"امسها"فترفع االسم وتنصب اخلرب، بشرط أن يكون " ليس"تعمل عمل " ال"أن : يعين

   ... ........................................٣تعز فال شيء على األرض باقيا
  : وأما قول النابغة اجلعدي٥"ليس "٤"عمل"خالفا للمربد ومن وافقه يف منعهم إعماهلا 

__________  
  ".قليل" ب، ج  أ ويف١
  . أ، ج٢
  :وعجزه. هذا البيت من الطويل، ومل يتعرض لقائله ومل أعثر عليه:  قال العيين٣

  وال وزر مما قضى اهللا واقيا
بفتح الواو " وزر"التصرب والتسلي على املصائب، : أمر من تعزى يتعزى، والعزاء" تعز: "الشرح
  .عل من الوقاية وهي الرعاية واحلفظاسم فا" واقيا"هو امللجأ الواقي واحلافظ ، والزاي

اصرب وتسل على ما أصابك من املصيبة، فإنه ال يبقى شيء على وجه األرض، وليس لإلنسان : املعىن
  .ملجأ يقيه وحيفظه مما قضاه اهللا تعاىل

" شيء"الفاء تعليلية وال نافية تعمل عمل ليس " فال"فعل أمر وفاعله ضمري مستتر فيه " تعز: "اإلعراب
" باقيا"جار وجمرور متعلق بقوله باقيا وجيوز أن يكون متعلقا مبحذوف صفة لشيء " على األرض"ها امس

من حرف جر، وما اسم موصول واجلار وارور متعلق بقوله واقيا " مما"امسها " وزر"نافية " وال"خرب ال 
مما قضاه اهللا :  تقديرهفاعل واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول والعائد حمذوف" اهللا"فعل ماض " قضى"
  .خرب له" واقيا"

وامسها وخربها نكرتان وذكرمها " ليس"يف املوضعني عمل " ال"أعمل " وال وزر... فال شيء"يف : الشاهد
  .مجيعا

، ١٧٨/ ١، ابن عقيل ٢٠٤/ ١، ابن هشام ٦١ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٣٤ ص، السيوطي٢٧، املكودي ص١٢٤/ ١األمشوين 

  ".إعمال" أ، ج ويف ب ٤
واقتضى كالمه مساواا لليس يف العمل، وليس كذلك، بل ، خاص بلغة احلجاز دون متيم" ال" وعمل ٥

  .١٢٤/ ١أمشوين ، ويزاد على الشرط بقاء النفي والترتيب، عملها عمل ليس قليل حىت منعه بعضهم

)١/٥١٠(  

  



  ١ يف حبها متراخياسواها وال... وحلت سواد القلب ال أنا باغيا 
  .فظاهره أنه أعملها يف املعرفة

  .٢وأجاز يف شرح التسهيل القياس عليه، وأجازه ابن جين وتأوله املانعون
  :مث قال

  وقد تلي الت وإن ذا العمال
  . يرفعان االسم وينصبان اخلرب٣"قد" "وإن" "الت"يعين أن 

عن األخفش، وهي مركبة عند سيبويه من  ٥"منعه" واجلمهور عملها، ونقل ٤فأثبت سيبويه" الت"أما 
  .٦"والتاء"النافية " ال"

__________  
وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وأنشده من ،  قائله النابغة اجلعدي الصحايب رضي اهللا عنه١

  .والبيت من خمتار أيب متام، شعره فدعا له
  .وهو من قصيدة يائية من الطويل

  .متهاونا فيه تاركا له" متراخيا"طالبا " باغيا"وهي حبته السوداء " ويداؤهس" "سواد القلب: "الشرح
" القلب"، مفعول به" سواد"، فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر فيه" وحلت: "اإلعراب

" سواها"، خربها وفاعله ضمري مستتر فيه" باغيا"، امسها" أنا"، نافية تعمل عمل ليس" ال"، مضاف إليه
اجلار وارور متعلق بقوله " عن حبها"، الواو عاطفة وال نافية" وال"، وله والضمري مضاف إليهمفع

  .معطوف على باغيا" متراخيا"، متراخيا وضمري املؤنثة مضاف إليه
  .وهذا شاذ" أنا"مع أن امسها معرفة وهو " ليس"حيث أعمل ال النافية عمل " ال أنا باغيا"يف : الشاهد
  ,١٢٥/ ١واألمشوين ، ١٨٠/ ١من شراح األلفية ابن عقيل ذكره : مواضعه

  : تأويله بتأويالت منها٢
ال أرى : وإمنا هو نائب فاعل بفعل حمذوف وأصل الكالم على هذا" لال"ليس امسا " أنا: " أن قوله-أ

  .باغيا فلما حذف الفعل برز الضمري وباغيا يكون حينئذ منصوبا على احلال من الضمري
ومجلة " ال أنا أرى باغيا"حال من فاعل فعل حمذوف، والتقدير " باغيا"مبتدأ وقوله " أنا" أن يكون -ب

عن " باغيا"الفعل احملذوف مع فاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ، ويكون قد استغىن باملعمول وهو احلال 
  .العامل فيه الذي هو الفعل احملذوف

  . أ، ج٣
  ...". إال مع احلني تضمر فيها مرفوعا وتنصب احلني"الت"ال تكون : "... ٢٨ ص١ قال سيبويه ج٤
  ".منع"ويف ج " عمله" ب، ويف أ ٥
مذهب سيبويه واجلمهور أا تعمل عمل ليس ولكن : "١٢٦ ص١قال السيوطي يف اهلمع ج:  عملها٦

 أو والقول الثاين أا ال تعمل شيئا بل االسم الذي بعدها إن كان مرفوعا فمبتدأ... يف لفظ احلني خاصة



  .هـ. ا...". نقله ابن عصفور عن األخفش. والت أرى حني مناص: منصوبا فعلى إضمار فعل أي
زيدت التاء عليها لتأنيث " ال"وذهب األخفش إىل أا "، ١٢٦ ص١قال السيوطي يف اهلمع ج: تركيبها

 ما ورد وأميل إىل مذهب سيبويه لكثرة. هـ. ا...". الكلمة كما زيدت على مث ورب فقيل مثت وربت
  .من الفصيح

)١/٥١١(  

  

الكسائي وأكثر الكوفيني وطائفة من البصريني، ومنعه مجهور " ليس"فأجاز إعماهلا إعمال " إن"وأما 
فمن النثر، ، وقد مسع يف النثر والنظم، ١البصريني، واختلف عن سيبويه واملربد، والصحيح اإلعمال

  .٣" من أحد إال بالعافية ذلك نافعك وال ضارك، وإن أحد خريا٢"إن: ""قوهلم
  .يريد إن أنا قائما" إن قائما: "وقال أعرايب

  .٦، ٥"إن الذين تدعون من دون اهللا عبادا أمثالكم: "٤وجعل ابن جين من ذلك قراءة سعيد بن جبري
  :والنظم قوله

   ... ..................................٧إن هو مستوليا على أحد
__________  

  . امسها وخربها أن يكون نكرتني وال يشترط يف١
  . أ، ب٢
  . إن نافية مبعىن ليس، أحد امسها، خريا خربها ومثله إن ذلك نافعك٣
من قراء الكوفة وأخذ عن ابن عباس، ،  هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي الكويف التابعي اجلليل٤

  .وقد قتله احلجاج بواسط شهيدا يف سنة مخس وتسعني
  ,١٨٢/ ١ابن عقيل .  ذكره ابن جين يف احملتسب-بنصب عباد- ١٩٤ سورة األعراف ٥
  ,١٢٥/ ١ راجع األمشوين ٦
وهو ، وحبثت فلم أعثر على قائله، أنشده الكسائي ومل يعزه إىل أحد: قال العيين:  هذا جزء من بيت٧

  .من املنسرح
  .إال على أضعف اانني: وعجزه

  .وقد ذكر البيت كله يف نسخة ب ونسخة ج
  .إال على حزبه املالعني، إال على حزبه املناحيس: عجزه بصور خمتلفة، منها كما سبق، ومنهاوروى 
هو اسم فاعل من استوىل، ومعناه كانت له الوالية على الشيء وملك زمام التصرف " مستوليا: "الشرح

مجع " ساملناحي"مجع جمنون، وهو من ذهب عقله، وأصله عند العرب من خبلته اجلن " اانني"فيه 



  .منحوس، وهو من حالفه سوء الطالع
  . =ليس هذا اإلنسان بذي والية على أحد من الناس إال على أضعف اانني: املعىن

)١/٥١٢(  

  

  :وقول اآلخر
  ١ولكن بأن يبغى عليه فيخذال... إن املرء ميتا بانقضاء حياته 

  .ختصيصه ذلك بالضرورةو" إن هو مستوليا"وذا تبني بطالن قول من قال إنه مل يأت منه 
  .٣والعكس أقرب إىل الصواب" إن"أكثر من عمل " ال "٢"عمل"ونص املصنف على أن 

__________  
جار وجمرور متعلق " على أحد"خربها " مستوليا"امسها " هو"نافية تعمل عمل ليس " إن: "اإلعراب= 

 املستثىن من اجلار وارور السابق جار وجمرور يقع موقع" على أضعف"أداة استثناء " إال"بقوله مستوليا 
  .مضاف إليه" اانني"

فرفع ا االسم الذي هو الضمري " ليس"النافية عمل " إن"حيث أعمل " إن هو مستوليا"يف : الشاهد
  ".مستوليا"املنفصل، ونصب خربها الذي هو 

، ٢٠٨/ ١ ، ابن هشام١٨١/ ١، ابن عقيل ٦١ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
والشاهد رقم ، ١٢٥ ص١، وأيضا يف اهلمع ج٣٤، السيوطي ص٣٧، املكودي ص١٢٦/ ١األمشوين 

  . يف خزانة األدب٢٩٧
وهو من ، وحبثت فلم أعثر عليه،  البيت من الشواهد اليت ال يعلم قائلها، والعيين مل يتعرض لقائله١

  .الطويل
ت املوت احلقيقي إذا بغى عليه باغ فلم جيد من ينصره ليس املرء ميتا بانقضاء حياته، ولكنه ميو: املعىن

  .ويدفع عنه بغيه
" حياته"، جار وجمرور متعلق بقوله ميتا" بانقضاء"، خربها" ميتا"، امسها" املرء"، نافية" إن: "اإلعراب

" يبغي"، الباء جارة وأن مصدرية" بأن"، حرف استدراك" ولكن"، مضاف إليه والضمري مضاف إىل حياة
مضارع مبين للمجهول منصوب بأن وعالمة نصبه فتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها فعل 

الفاء عاطفة وخيذل فعل مضارع مبين للمجهول " فيخذال"، جار وجمرور نائب عن الفاعل" عليه"، التعذر
  .معطوف على يبغي ونائب الفاعل ضمري مستتر واأللف لإلطالق

  فرفع ا ونصب" ليس"النافية عمل " إن"مل حيث أع" إن املرء ميتا"يف : الشاهد
يف أا ال ختتص بالنكرات كما ختتص ا " ما"النافية مثل " إن"ويؤخذ من هذا الشاهد والذي قبله أن 



  ".ال"
  .أن انتقاض النفي بعد اخلرب ال يقدح يف العمل: ويؤخذ أيضا منه

، وذكره السيوطي يف مهع ١٢٦/ ١ ، واألمشوين١٨١/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١٢٥ ص١اهلوامع ج

  ".إعمال" أ، ج ويف ب ٢
  . لكثرة ما ورد من األمثلة٣

)١/٥١٣(  

  

  :مث قال
  وما لالت يف سوى حني عمل

  .ختتص بأمساء األحيان فال تعمل يف غريها" الت"يعين أن 
  :مث أشار إىل أن حذف امسها وإبقاء خربها كثري، وأن عكسه قليل بقوله

  وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل
  .١} ولَات حني مناصٍ{: فمن حذف مرفوعها قوله تعال

  . ومل يثبتوا بعدها االسم واخلرب مجيعا٢"بالرفع" "وال حني مناص: "ومن حذف منصوا قراءة من قرأ
__________  

  ,٢ سورة ص١
  . أ، ج٢

)١/٥١٤(  

  

  أفعال املقارنة
...  

  :أفعال املقاربة
  .عال املقاربة، وإن كان منها ما ليس للمقاربة تغليبامسيت أف

  :وهي ثالثة أقسام
  .فهذه الثالثة لإلعالم باملقاربة على سبيل الرجاء" عسى وحرى واخلولق"قسم لرجاء الفعل وهي 

  ".كاد وكرب وأوشك"وقسم ملقاربة الفعل وهو 



  ".أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق"وقسم للشروع فيه وهو 
ألا ترفع االسم وتنصب اخلرب، إال أن خربها ال يكون يف الغالب إال فعال " كان" من باب وهذه األفعال

  .مضارعا
  .ككان كاد وعسى: وقد أشار إىل ذلك بقوله

  .يف رفع االسم ونصب اخلرب" كان"يعين أما مثل 
  :مث قال

  غري مضارع هلذين خرب... لكن ندر ................. 
  ".كان"ا وبني فأشار إىل الفرق بينهم

  :ومن وروده غري مضارع قوله
  ١ال تكثرن إين عيسيت صائما...................................... ... 

__________  
  .هذا البيت جمهول مل ينسبه الشراح إىل أحد: قائله رؤبة بن العجاج، وقال أبو حيان:  قال العيين١

  .املسدسيف العذل ملحا دائما من الرجز " أكثرت: "وصدره
  .اسم فاعل، من أحل يلح أي أكثر إحلاحا" ملحا"، املالمة" العذل"، من اإلكثار" أكثرت: "الشرح

، حال من الفاعل" ملحا"، جار وجمرور متعلق بالفعل" يف العذل"، فعل وفاعل" أكثرت: "اإلعراب
له بنون التوكيد اخلفيفة ال ناهية والفعل املضارع مبين على الفتح التصا" ال تكثرن"، صفة للحال" دائما"

، فعل ماض ناقص وتاء املتكلم امسه" عسيت"، حرف توكيد ونصب والياء امسها" إين"، يف حمل جزم
  .خربه واجلملة يف حمل رفع خرب إن" صائما"

حيث أجرى عسى جمرى كان فرفع االسم ونصب اخلرب وجاء خبربها امسا " عسيت صائما"يف : الشاهد
  . خربها فعال مضارعامفردا، واألصل أن يكون

، واألصطهناوي، واألمشوين ١٨٥/ ١، وابن عقيل ٦٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٤/ ٧، وابن يعيش يف شرح املفصل ١٢٨/ ١

)١/٥١٥(  

  

  :وقول اآلخر
   ... ...................................١فأبت إىل فهم وما كدت آئبا

  .وذلك منبهة على األصل
  :مث قال



  ............................نزر... وكونه بدون أن بعد عسى 
  :قليل، ومنه" أن"وكونه بدون " بأن"يعين أن األكثر يف املضارع الواقع خرب عسى اقترانه 

  ٢يكون وراءه فرج قريب... عسى الكرب الذي أمسيت فيه 
__________  

 مسي بذلك ألنه أخذ سيفا وخرج فقيل -يانثابت بن جابر بن سف-تأبط شرا :  صدر بيت، قائله١
  :وعجزه. وهو من قصيدة رائية من الطويل، ال أدري تأبط شرا وخرج: ألمه، فقالت

  وكم مثلها فارقتها وهي تصفر
  .ويف نسخة ب ذكر البيت

هو ، راجعا" آئبا"، اسم قبيلته، وأبوها فهم بن عمرو بن قيس عيالن" فهم"، رجعت" أُبت: "الشرح
  .تتأسف وتتحزن" تصفر"ن آب يئوب فاعل م

إين رجعت إىل قومي بعد أن عز الرجوع إليهم، وكم مثل هذه اخلطة فارقتها وهي تتلهف : يقول: املعىن
  .كيف أفلت منها

فعل ماض " كدت"، نافية" وما"، جار وجمرور متعلق بأبت" إىل فهم"، فعل وفاعل" فأبت: "اإلعراب
خربية مبعىن كثري مبتدأ مبين على السكون يف حمل " وكم"، اجلملة حالخربه و" آئبا"، ناقص والتاء امسه

فعل وفاعل ومفعول، واجلملة يف حمل رفع خرب " فارقتها"، متييز لكم والضمري مضاف إليه" مثلها"، رفع
فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه واجلملة يف حمل " تصفر"، الواو للحال والضمري مبتدأ" وهي"، كم

  .املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل نصب حالرفع خرب 
فرفع ا االسم ونصب اخلرب، لكنه أتى " كان"عمل " كاد"حيث أعمل " وما كدت آئبا"يف : الشاهد

  .خبربها امسا مفردا، واالستعمال جار على أن يكون خربها مجلة فعلية فعلها مضارع
، ١٨٥/ ١، وابن عقيل ٢١٦/ ١ن هشام ، اب٦٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

/ ٧، وابن يعيش يف شرح املفصل ٣٧، واألصطهناوي، والسندويب، واملكودي ص١٢٨/ ١واألمشوين 
  ,٩٨/ ١، واخلصائص ١٣

  .وهو من قصيدة يائية من الوافر. هدبة بن خشرم العذري، قاله وهو سجني من أجل قتيل قتله:  قائله٢
  .انكشاف اهلم: اهلم، فرج:  ما صرت إليه من البالء الكربأرجو أن يكشف عن قريب: املعىن

، اسم موصول صفة للكرب" الذي"، اسم عسى" الكرب"، فعل ماض ناقص" عسى: "اإلعراب
  =جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب " فيه"، فعل ماض ناقص والتاء امسه" أمسيت"

)١/٥١٦(  

  



 ال خيتص ٢"أنه "١ وظاهر كالم سيبويهضرورة،" عسى"حذف أن بعد " أن"ومجهور البصريني على 
  .بالشعر
  :مث قال

  وكاد األمر فيه عكسا... 
  .قليل" أن"أن اقتران املضارع بعدها بـ: يعين
  :ومنه

  ٣قد كاد من طول البلى أن ميصحا............................................ ... 
__________  

فعل مضارع ناقص وامسه " يكون"،  هلا صلة املوصولأمسى، واجلملة من أمسى وامسه وخربه ال حمل= 
، مبتدأ مؤخر" فرج"، ظرف متعلق مبحذوف خرب مقدم واهلاء مضاف إليه" وراءه"، ضمري مستتر فيه

صفة واجلملة يف حمل نصب خرب يكون، واجلملة من يكون وامسها وخربها يف حمل نصب خرب " قريب"
  .عسى

املصدرية وذلك " أن"فعال مضارعا جمردا من " عسى" خرب حيث وقع..." يكون وراءه"يف : الشاهد
  .قليل

، السندويب، األصطهناوي، ١٧٨/ ١، ابن عقيل ٦٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، ١٢٣/ ١وأيضا ذكره يف املغين ، ٢٢٤/ ١، وابن هشام ٣٨املكودي ص، ١٢٩/ ١واألمشوين 

 يف خزانة األدب، وابن ١٥٠، والشاهد رقم ١٣٠/ ١امع وأيضا ذكره يف مهع اهلو، ٣٥والسيوطي ص
  ,٧٠/ ٣واملقتضب للمربد ، ٤٧٨ ص١، وسيبويه ج١١٧/ ٧يعيش يف شرح املفصل 

  ...".واعلم أن من العرب من يقول عسى يفعل، يشبهها بكاد يفعل: "٤٧٧ ص١ قال سيبويه ج١
  ".أن حذف أن" أ، ج ويف ب ٢
   الراجزرؤبة بن العجاج الراجز بن:  قائله٣

يقال مصحت الدار . ينمحي: أي" أن ميصحا" من بلي يبلى إذ خلق، -بكسر الباء-البلى : الشرح
  .درست وذهبت، ومصح الظل إذا قصر

  .فالراجز يصف دار احلبيبة بأا مصحت من طول البلى
  .ىربع عفاه الدهر طوال فاحم: ورواية ابن يعيش واهلمع... رسم عفى من بعد ما قد احمى: وقبله

ما " ما قد احمى"ظرف عفا " بعد"زائدة على مذهب األخفش " من"صفته " عفى"مبتدأ " ربع: "اإلعراب
تعمل عمل كان وامسها ضمري مستتر فيه " كاد"، حرف حتقيق" قد"، مصدرية جمرورة بإضافة بعد إليه

علق بكاد تعلق جار وجمرور مت" من طول البلى"، خربه واأللف لإلطالق" أن ميصحا"، يرجع إىل الربع
  .العلة باملعلول

يف كون خربه فعال مضارعا مقرونا " عسى"مثل " كاد"حيث استعمل " أن ميصحا... كاد"يف : الشاهد



  ".بأن"
، والشاهد ١٣٠/ ١، وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ٣٥السيوطي ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، واإلنصاف ٢٨دي يف شرحه لأللفية ص، واملكو٤٧٨ ص١وسيبويه ج،  من خزانة األدب٧٥٣رقم 
٣٣٠/ ٢.  

)١/٥١٧(  

  

  .وظاهر كالم املصنف جواز ذلك، وخصه املغاربة بالضرورة
  .يف املعىن؛ ألا للرجاء كما سبق: أي، وكعسى حرى: مث قال

  خربها حتما بأن متصال... ولكن جعال ............... 
  ".حري"، وقل من ذكر "لحري زيد يفع"، وال جيوز "حري زيد أن يفعل"فيقال 
  :مث قال

  وألزموا اخلولق أن مثل حري
  ".اخلولق زيد يفعل"، وال جيوز "اخلولق زيد أن يفعل: "فيقال
  :بعدها قوله" أن"يف ذلك ومن انتفاء " عسى"فهي مثل ، نزرا" أن"وبعد أوشك انتفا : مث قال

  ١يف بعض غراته يوافقها... يوشك من فر من منيته 
  :مث قال
  كاد يف األصح كرباومثل 

__________  
هو لرجل خارجي، أي من اخلوارج : وقال صاعد، شاعر جاهلي، أمية بن أيب الصلت الثقفي:  قائله١

  .وهو من قصيدة هائية من املنسرح
يصيبها ويقع " يوافقها"،  وهي الغفلة-بكسر الغني-مجع غرة " غراته"املوت، : املنية" منيته: "الشرح

  .فيها
  . من فر من املوت يف احلرب لقريب الوقوع بني براثنه يف بعض غفالتهإن: املعىن

فعل ماض والفاعل ضمري مستتر " فر"، اسم موصول امسها" من"، فعل مضارع ناقص" يوشك"اإلعراب 
جار " يف بعض"، جار وجمرور متعلق بفر واهلاء مضاف إليه" من منيته"، فيه واجلملة ال حمل هلا صلة

فعل مضارع وفاعله مستتر فيه والضمري " يوافقها"، مضاف إليه" غراته"، له يوافقهاوجمرور متعلق بقو
  ".يوشك"مفعول به، واجلملة يف حمل نصب 

ذكره : مواضعه.وهذا قليل" أن"مجلة فعلية مضارع جمرد من " يوشك"حيث أتى خبرب " يوافقها: "الشاهد



، ١٢٩/ ١، األمشوين ١٩٠/ ١ن عقيل ، اب٢٢٥/ ١، ابن هشام ٦٣ابن الناظم ص: من شراح األلفية
  .٤٧٩ ص١، وسيبويه ج١٢٦/ ١وابن يعيش يف شرح املفصل 

)١/٥١٨(  

  

  :بعدها قليل ومنه" أن"أن إثبات : يعين
  ١وقد كربت أعناقها أن تقطعا.................................... ... 

" كرب"يف "واملشهور " يف األصح": إال التجرد، وإليه أشار بقوله" كرب" يف خرب ٢ومل يذكر سيبويه
  .فتح الراء وقد حكي كسرها

  :مث قال
  وترك أن مع ذي الشروع وجبا

  :مث ذكر أفعال الشروع فقال، لالستقبال" وأن"وذلك ألن الفعل معها حال 
  كذا جعلت وأخذت وعلق... كأنشأ السائق حيدو وطفق 

__________  
  . هذا عجز بيت من الطويل١

  :وصدره قوله
   ذوو األحالم سجال على الظماسقاها

  .وذكر البيت كله يف نسخة ب
وهو أليب هشام بن زيد األسلمي من كلمة يهجو فيها إبراهيم بن إمساعيل بن املغرية وايل املدينة من قبل 

  .هشام بن عبد امللك، وكان قد مدحه من قبل فلم ترقه مدحته فلم يعطه وأمر به فضرب بالسياط
وهم األقارب من جهة النساء، " ذوو األرحام"ويروى ،  أصحاب العقول"ذوو األحالم: "الشرح

  . الدلو ما دام فيه املاء ومجعه سجال-بفتح فسكون-" سجال"
سقى أصحاب العقول هؤالء القوم سجال الكرم وأجزلوا هلم العطاء، وقد كانوا يف شدة احلاجة : املعىن

  .تكاد أعناقهم أن تتقطع من ذلك
" سجال"، مضاف إليه" األحالم"، فاعل" ذوو"، فعل ماض واهلاء مفعوله األول" سقاها: "اإلعراب

فعل " كربت"، حرف حتقيق والواو للحال" وقد"، جار وجمرور متعلق بسقاها" على الظما"، مفعول ثان
فعل " تقطعا"، مصدرية" أن"، اسم كرب والضمري مضاف إليه" أعناقها"، ماض ناقص والتاء للتأنيث

منه إحدى التاءين وأصله تتقطعا منصوب بأن واأللف لإلطالق والفاعل ضمري مستتر، مضارع حذفت 
  .واجلملة يف حمل نصب خرب كرب، واجلملة من كرب وامسها وخربها يف حمل نصب حال



  .وهو قليل" بأن"فعال مضارعا مقترنا " كرب"حيث أتى خبرب " أن تقطعا"يف : الشاهد
، ١٩٢/ ١، ابن عقيل ٢٢٨/ ١، ابن هشام ٦٣ن الناظم صاب: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

/ ١، وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ٣٥، السيوطي ص٣٨، املكودي ص١٣٠/ ١السندويب، األمشوين 
١٣٠,  

وأما كاد فإم ال يذكرون فيها أن، وكذلك كرب يفعل ومعنامها واحد : "٤٧٨ ص١ قال سيبويه ج٢
  ...".يقولون كرب يفعل وكاد يفعل

)١/٥١٩(  

  

فقد ذكر يف التسهيل من أفعال : فإن قلت، وطبق بالباء أيضا، بكسر الفاء وفتحها" طفق: "أو يقال
  .١"هب وقام"الشروع 

  . مل يدع احلصر٢"فإنه"مها غريبان، وأيضا : قلت
  :قال

  وكان ال غري وزادوا موشكا... واستعملوا مضارعا ألوشكا 
واسم فاعل " يكاد ويوشك"فإن هلما مضارعا وهو " اد وأوشكك "٣" إال"مجيع أفعال املقاربة ال تتصرف 

  .٤"موشك وكائد"وهو 
  ".واحفظ كائدا وموشكا" الكربى ٥"الكافية"وقال يف " كاد"ومل يذكر هنا اسم فاعل 

ومل أره لغريه، والظاهر أنه قال رأيا، وقد حكى مضارع :  قال املصنف٧"طفق" مضارع ٦ذكر اجلوهري
  .٨"جعل"

__________  
  ,٥٩ التسهيل ص١
  . ج٢
  ".وإال" ب، ج ويف أ ٣
  :وقول الشاعر} يكَادونَ يسطُونَ{: قال تعاىل.  املضارع من كاد وأوشك٤

  يف بعض غراته يوافقها... يوشك من فر من منيته 
  :واسم الفاعل منهما قوله

  خالف األنيس وحوشا يبابا... فموشكة أرضنا أن تعودا 
  :وقوله

  يقينا لرهن بالذي أنا كائد... م وإنين أموت أسى يوم الرجا



  ".كابد بالباء املوحدة كما جزم به ابن السكيت... والصواب: "١٣١/ ١: قال األمشوين
  . أ٥
كان من أعاجيب الزمان ، اإلمام إمساعيل بن محاد اجلوهري، صاحب كتاب الصحاح يف اللغة:  هو٦

 طاف اآلفاق، ودخل العراق، وقرأ العربية على ذكاء وفطنة وعلما، وكان إماما يف اللغة واألدب، وقد
أيب علي الفارسي والسريايف، وسافر احلجاز وشافه باللغة العرب العاربة، مث عاد إىل خراسان وأقام 

بنيسابور، وصنف الصحاح يف اللغة وهو الكتاب املتناول إىل اليوم، وكتاب يف العروض، ومقدمة يف 
  .هـ٣٩٨ومات سنة ، النحو

  . صحاح١٠١/ ٢راجع ... وطفق يطفق كعلم يعلم، طفق كضرب شرب: خفش حكى األ٧
  .١٣١/ ١أمشوين . هـ. ا.  إن البعري ليهرم حىت جيعل إذا شرب املاء جمه٨

)١/٥٢٠(  

  

  :مث قال
  غىن بأن يفعل عن ثان فقد... بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد 

فأن وصلتها يف موضع " عسى أن يقوم"رب حنو فتستغىن به عن اخل" أن يفعل"جيوز إسناد هذه الثالثة إىل 
  .وسدت مسد اجلزأين، ١"بعسى"رفع 

  .فهل هي تامة أو ناقصة؟، والفعل" أن"إذا أسندت هذه الثالثة إىل : فإن قلت
  .، ذهب قوم إىل أا تامة، واملرفوع فاعلها٢فيها خالف: قلت

والفعل وجه " أن"وإذا أسندت إىل ناقصة أبدا، " عسى"الوجه عندي أن جتعل : قال يف شرح التسهيل
  .٣} أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا{: مبا يوجه به وقوع حسب عليهما يف حنو

  :مث قال
  ا إذا اسم قبلها قد ذكرا... وجردن عسى أو ارفع مضمرا 

إىل  "إذا بنيت هذه الثالثة على اسم قبلها جاز إسنادها إىل ضمريه، وجعل أن يفعل خربا وجاز إسنادها
  .٥ مكتفى به، وتكون جمردة من الضمري٤"أن يفعل

__________  
  . ب، ج١
وأن "فذهب الشلوبني إىل أنه جيب أن يكون االسم الظاهر مرفوعا بيقوم، يف عسى أن يقوم زيد  "٢

  ".فاعل عسى، وهي تامة ال خرب هلا" يقوم
هو أن يكون االسم الظاهر مرفوعا وذهب املربد والسريايف والفارسي إىل جتويز ذلك وجتويز وجه آخر و



بعسى امسا هلا، وأن واملضارع يف موضع نصب خربا هلا متقدما على االسم وفاعل املضارع ضمري يعود 
  ,١٣٢/ ١أمشوين . هـ. ا. على االسم الظاهر وجاز عوده متأخرا لتقدميه يف النية

  ,٢ سورة العنكبوت ٣
  . ب، ج٤
فعلى لغة متيم يف عسى " زيد عسى أن يقوم"ضمري لغة متيم وذلك مثل واحملتملة لل،  اردة لغة احلجاز٥

ضمري يعود على زيد وأن يقوم يف موضع نصب بعسى، وعلى لغة احلجاز ال ضمري يف عسى، وأن يقوم 
  . بتصرف١٩٧/ ١ابن عقيل . هـ. ا. يف موضع رفع بعسى

)١/٥٢١(  

  

والزيدان عسيا " "هند عست أن تفعل: "ى األولويظهر أثر ذلك يف التأنيث والتثنية واجلمع، فتقول عل
  .بالتجريد يف األحوال كلها" عسى: "وتقول على الثاين".  أن يفعلوا١"عسوا"والزيدون "، "أن يفعال

  :مث قال
  حنو عسيت وانتقا الفتح زكن... والفتح والكسر أجز يف السني من 

 والفتح ٢"غائبات"لم، أو خماطب أو وفتحها، إذا اتصل ا ضمري مرفوع ملتك" عسى"جيوز كسر سني 
  ".وانتقا الفتح زكن: "أكثر، ولذلك قال

  .٣واختيار الفتح علم، وبالكسر قرأ نافع: أي
  :مث انتقل إىل القسم الثاين من نواسخ االبتداء فقال

__________  
  ".عسيوا" أ، ب ويف ج ١
  ".غائب" أ، ب ويف ج ٢
 من سورة حممد، ٢٢سني، وقرأ الباقون بفتحها، من اآلية بكسر ال" فهل عسيتم إن توليتم" قرأ نافع ٣

  ".عسني"ولغائبات حنو " عسيت وعسيتما وعسيتم وعسينت"وملخاطب حنو " عسيت"ملتكلم حنو 

)١/٥٢٢(  

  

  :إن وأخواا
  كأن عكس ما لكان من عمل... إلن أن ليت لكل لعل 

 االسم وترفع اخلرب خالفا للكوفيني يف ترفع االسم وتنصب اخلرب، وهذه األحرف تنصب" كان"أن : يعين



 أن ١قوهلم إن اخلرب باق على رفعه، وبعض العرب ينصب ذه األحرف اجلزأين معا، وحكى ابن السيد
  .٢ذلك لغة

" وليت"، لالستدراك، وليست مركبة على األصح" ولكن"، للتوكيد" فإن وأن"وأما معاين هذه األحرف 
للترجي يف احملبوب واإلشفاق يف " لعل"يل وال يكون يف الواجب، ويكون يف املمكن واملستح، للتمين

، وال للشك عند البصريني خالفا ٤ وال لالستفهام٣وال تكون للتعليل، املكروه، وال يكون إال يف املمكن
  .٦، وليست مركبة على األصح٥ملن قال بذلك

ن قال بذلك، وهي مركبة من خالفا مل، ٧للتشبيه وال تكون للتحقيق وال للتقريب، وال للظن" كأن"و
  . ببساطتها٩"قيل" بل ٨بال خالف، وليس بصحيح: قيل" وأن"التشبيه، " كاف"

__________  
أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد البطليوسي نزيل بلنسية، كان عاملا باللغات واآلداب متبحرا :  هو١
وكان له يد يف العلوم القدمية، وقد ، ع بعلمهانتصب إلقراء علوم النحو واجتمع إليه الناس لالنتفا، ا

واحللل يف شرح أبيات ، وسقط الزند، ومن تصانيفه شرح أدب الكاتب، صنف كثريا من الكتب
  .هـ٢١٠وتويف ببلنسية سنة ، اجلمل، واملسائل املنثورة يف النحو

  : ومن ذلك٢
  خطاك خفافا إن حراسنا أسدا... إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن 

  . رأي األخفش والكسائي٣
  . للكوفيني٤
  . أكثر الكوفيني٥
  . اجلمهور٦
رأي . إذا كان خربها امسا مشتقا: والظن. للكوفيني: والتقريب. رأي الكوفيني والزجاج:  التحقيق٧

  ,١٢٢/ ١السيوطي يف اهلمع . هـ. ا. الكوفيني والزجاج
تاره أبو حيان؛ ألن التركيب خالف  واختلف يف كأن أبسيطة أم مركبة؟ فقال باألول شرذمة واخ٨

 وأميل ١٣٣/ ١اهلمع . هـ. ا. األصل، وبالثاين اخلليل وسيبويه واألخفش ومجهور البصريني والفراء
  .إىل الثاين

  . ج٩

)١/٥٢٣(  

  



  :مث مثل بقوله
  كفء ولكن ابنه ذو ضغن... كإن زيدا عامل بأين 

  :ومتثيل البواقي سهل، قال
  كليت فيها أو هنا غري البذي... لذي وراع ذا الترتيب إال يف ا

  .اإلشارة إىل تقدمي االسم وتأخري اخلرب
أو جمرورا " ليت هنا غري البذي"أنه ال جيوز تقدمي خربها على امسها لضعفها إال إذا كان ظرفا حنو : يعين
  ".ليت فيها غري البذي"حنو 

  .قيقة ليسا باخلرب بل معموالهوإمنا جاز تقدمي الظرف وارور للتوسع فيهما، وألما يف احل
  .وجيب أن يقدر العامل يف الظرف بعد االسم كما يقدر اخلرب وهو غري ظرف: ١قال يف العمدة

  :مث قال
  مسدها ويف سوى ذاك اكسر... ومهز إن افتح لسد مصدر 

املكسورة أصل، واملفتوحة فرعها على أصح األقوال، فلذلك يستدام كسرها ما مل تؤول هي " إن"
، فضلك، وجوازا إن مل يلزم: أي" بلغين أنك فاضل"عموهلا مبصدر فتفتح وجوبا إن لزم التأويل حنو وم

  .وذلك يف مواضع ستأيت
  : الكسر فقال٢"على مواضع"وقد نبه 

  ......فاكسر يف االبتدا
أَلَا إِنَّ أَولياَء اللَّه لَا  {: أو حكما حنو٣} إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا{: يف ابتداء الكالم حقيقة حنو: يعين

هِملَيع فو٤} خ.  
  :مث قال

  ويف بدء صله...... 
__________  

  . كتاب البن مالك امسه عمدة احلافظ وعدة الالفظ١
  . أ، ب٢
  ,١ سورة الفتح ٣
  .٦٢ سورة يونس ٤

)١/٥٢٤(  

  



 واحترز بالبدء من ١}  ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوُءوآتيناه من الْكُنوزِ{: أول صلة موصول كقوله تعاىل: يعين
  ".جاء الذي يف ظين أنه فاضل: "حنو

  :مث قال
  وحيث إن ليمني مكمله

 ٢} والْعصرِ، إِنَّ اِإلنسانَ لَفي خسرٍ{: أو دوا حنو" الالم"إذا وقعت جواب قسم مطلقا مع : يعين
  .٣} نا أَنزلْناهحم، والْكتابِ الْمبِنيِ، إِ{: وحنو

فيكون إطالقه هنا " الالم" اليمني إذا مل توجد ٤"بعد"فقد ذكر بعد هذا جواز الفتح والكسر : فإن قلت
  .مقيدا مبا بعد كما قال بعضهم

الصحيح وجوب كسرها إذا وقعت جواب القسم مطلقا، فإطالقه صحيح وال يعارضه إجازته : قلت
  .٥علها جوابا، وسيأيت بيانهللوجهني بعد؛ ألن من فتح مل جي

  :مث قال
  ......أو حكيت بالقول

أخصك : "فإن سيقت بعد القول للتعليل فتحت، ألا غري حمكية حنو: ٦} وقَالَ اللَّه إِني معكُم{: مثاله
  ".حكيت" وعنه احترز بقوله ٧"ذكي"أي ألنك " بالقول أنك ذكي

  :بقوله. ، فإنه جيوز بعد الفتح والكسر معىن الظن٨"املضمن"واحترز أيضا من القول 
   ... ...............................٩أتقول إنك باحلياة ممتع

__________  
  ,٧٦ سورة القصص ١
  ,٢-١ سورة العصر ٢
  ,٣-١ سورة الدخان ٣
  ".مع" أ، ب ويف ج ٤
  .راديم. هـ. ا. على أين:  وبالفتح على تأويل أن مبصدر معمول لفعل بإسقاط اخلافض أي٥
  ,١٢ سورة املائدة ٦
  . ب٧
  ".املضمر" ب، ج ويف أ ٨
  :وعجزه، وهو من الكامل، إن قائله هو الفرزدق مهام: قيل:  قال العيين٩

  وقد استبحت دم امرئ مستسلم
=  

)١/٥٢٥(  



  

غري حمكية، ومن كسر حكى به، ألن احلكاية بالقول مع استيفاء " إن"فمن فتح جعل القول عامال و
  . جمرى الظن جائزةشروط إجرائه

  :مث قال
  .....أو حلت حمل حال

} إِالَّ إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام{: كقوله تعاىل" واو"أو دون " كزرته وإين ذو أمل"مع واو، وحنو قوله : يعين
١.  

  بالالم كاعلم إنه لذو تقى... وكسروا من بعد فعل علقا 
واللَّه يعلَم إِنك {:  الفعل بالالم فيجب كسرها حنوحق أن بعد أفعال القلوب أن تفتح ما مل يعلق

ولُهسكسرها٣"فيها"فهذه ستة مواضع جيب ، فلوال الالم لفتحت" اعلم إنه لذو تقى"، وكقوله ٢} لَر .  
  ".زيد أنه فاضل: " حنو٤وزاد املصنف يف غري هذا الكتاب سابعا، وهو أن تقع خرب اسم عني

__________  
": ممتع"حيتمل أنه مضارع القول مبعىن الظن، أو مضارع القول مبعىن النطق والتكلم " تقول: "الشرح= 

: قال تعاىل،  وأمتعه ومتتع به-بتضعيف العني-متعه اهللا بكذا، ويقال متعه : اسم مفعول من قوهلم
وأصل هذه املادة املتوع بضم } ، سنمتعهم{، } فَأُمتعه قَليلًا{، } نمتعهم قَليلًا{، } ومتعناهم إِلَى حنيٍ{

  .منقاد خاضع" مستسلم. "متع النهار، ومتع النبات، إذا ارتفع: يقال. وهو االمتداد واالرتفاع، امليم
حرف توكيد " إنك"، اهلمزة لالستفهام تقول فعل مضارع فاعله ضمري مستتر فيه" أتقول: "اإلعراب

وإن وامسها وخربها يف حمل نصب . خرب إن" ممتع"، ار وجمرور متعلق مبمتعج" باحلياة"، والكاف امسه
مقول القول إذا اعتربت تقول مبعىن التكلم فاجلملة حمكية وامللة سدت مسد مفعويل تقول إذا جعلته 

" دم"، فعل وفاعل" استبحت"، قد حرف حتقيق، الواو للحال" وقد"، مأخوذا من القول مبعىن الظن
  .صفة المرئ" مستسلم"، مضاف إليه" مرئا"، مفعول به

على اعتبار اجلملة حمكية بتقول، وبفتحها على " إن"حيث روي بكسر مهزة " أتقول أنك"يف : الشاهد
  .جمرى تظن" تقول"إجراء 

  ,١٢٨/ ١ذكره األمشوين يف شرحه األلفية : مواضعه
  ,٢٠ سورة الفرقان ١
  ,١ سورة املنافقون ٢
  . ب٣
  .٦٣ التسهيل ص٤

)١/٥٢٦(  



  

  .١"حيث"وزاد غريه ثامنا وهو بعد 
  ".قال وقد أولع عوام الفقهاء بالفتح بعدها"

  .٣"ويتخرج على مذهب الكسائي: "٢قلت
  :مث انتقل إىل مواضع الوجهني فقال

  ال الم بعده بوجهني مني... بعد إذا فجاءة أو قسمِ 
  :قول الشاعر" إذا"مثال ذلك بعد 

  ٤إذا أنه عبد القفا واللهازم.. .وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا 
 مبصدر مرفوع باالبتداء واخلرب ٥"ومعموليها"يروى بالكسر على عدم التأويل، وبالفتح على تأويل أن 

  .حمذوف
__________  

  .٢٠٣ ص١وأيضا زاد ابن عقيل ج" اجلس حيث إن زيدا جالس: " حنو١
  .} نهم هم السفَهاُءأَال إِ{: االستفتاحية حنو قوله تعاىل" أال"إذا وقعت بعد "

  . أ، ج٢
  ,١٣٢/ ١خضري . هـ. ا". جيوز إضافة حيث للمفرد فال إشكال يف الفتح: " قول الكسائي٣
 ١وقال سيبويه قبل أن ينشده ج،  هذا عجز بيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه اليت مل ينسبوها٤

  .هـ. ا". ك بهومسعت رجال عن العرب ينشد هذا البيت كما أخرب: "٢٧٤ص
 وهو طرف احللق، ويقال هي عظم ناتئ حتت األذن -بكسر الالم والزاي-مجع هلزمة " اللهازم: "الشرح

كناية عن اخلسة والدناءة والذلة وذلك ألن القفا موضع الصفع، واللهزمة موضع " عبد القفا واللهازم"و
  .اللكز
  . من أمره أنه ذليل خسيسكنت أظن زيدا سيدا كما قيل، فإذا هو يتبني يل: املعىن

بزنة املبين للمجهول ومعناه أظن فعل مضارع، " أُرى"، فعل ماض ناقص والتاء امسه" كنت: "اإلعراب
، مفعول ثان ومجلة أرى يف حمل نصب خرب كان" سيدا"، مفعوله األول" زيدا"، وفاعله ضمري مستتر فيه

مضاف إليه واللهازم معطوف " القفا"،خربه " دعب"، حرف توكيد ونصب واهلاء امسه" أنه"، فجائية" إذا"
  .عليه

فأما الفتح فعلى تقديرها مع معموليها باملفرد . الوجهان" أن"حيث جاز يف مهزة " إذا أنه"يف : الشاهد
وإن كان املفرد حمتاجا إىل مفرد آخر لتتم ا مجلة على الراجح، وأما الكسر فلتقديرها مع معموليها 

  .امجلة وهي يف ابتدائه
، ٢٤٣/ ١، وابن هشام ٢٠٤/ ١، وابن عقيل ٦٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، والشاهد ٩٧/ ٤، وابن يعيش يف شرح املفصل ١٢٨/ ١، واألمشوين ٤٠واملكودي ص، والسندويب



  ,٣٩٩/ ٢، واخلصائص ٤٧٢ ص١ يف خزانة األدب، وسيبويه ج٨٤٦رقم 
  ".ومعموهلا" ب، ويف أ، ج ٥

)١/٥٢٧(  

  

  .والكسر أوىل؛ ألنه ال حيوج إىل تقدير: قال املصنف
  .وذهب قوم إىل أا هي اخلرب، وعلى هذا فال تقدير يف الفتح أيضا فيستوي الوجهان: قلت

  :ومثال ذلك بعد القسم قول الشاعر
  ١أين أبو ذيالك الصيب... أو حتلفي بربك العلي 

 ٢"على تأويل أن مبصدر معمول لفعل القسموبالفتح "يروى بالكسر على جعل أن جواب القسم 
  .على أين: أي. بإسقاط اخلافض
 فيه ٣"معنيا"أن من فتح مل جيعلها اجلواب، وذلك ألن الفتح متوقف على كون احملل : وقد اتضح ذا

  .٤وصلتها، وجواب القسم ليس كذلك؛ فإنه ال يكون إال مجلة" أن"املصدر عن 
__________  

  :وقبله هذا بيت من الرجز ١
  مين ذي القاذورة املقلي... لتقعدن مقعد القصي 

  .وقد ذكر يف ب
  .مها ألعرايب قدم من سفر فوجد امرأته قد وضعت ولدا فأنكر: مها لرؤبة بن العجاج، وقال ابن بري

" املقلي"، املراد به الذي ال يصاحبه الناس لسوء خلقه" القاذورة"، البعيد النائي" القصي: "الشرح
تصغري ذلك على غري قياس ألنه " ذيالك"قاله يقليه، إذا أبغضه : اسم مفعول مأخوذ من قوهلماملكروه 

  .مبين
واهللا لتجلسن أيتها املرأة بعيدة عين حيث جيلس املكروه املبغض من الناس إىل أن تقسمي خبالقك : املعىن

  .أين أبو هذا الولد الصغري: املرته عن كل ما ال يليق
فعل مضارع منصوب بأن املضمرة بعد أو وعالمة نصبه " حتلفي"، على ما قبلهعطف " أو: "اإلعراب

" العلي"، جار وجمرور متعلق بتحلفي والكاف مضاف إليه" بربك"، حذف النون وياء املخاطبة فاعل
اسم إشارة مضاف إىل قوله " ذيالك"، خربه" أبو"، حرف توكيد ونصب والياء امسه" إين"، صفة لرب

  .بدل من اسم اإلشارة أو عطف بيان أو نعت" الصيب"، لبعد والكاف حرف خطابوالالم ل" أبو"
الكسر والفتح لكوا واقعة بعد فعل قسم ال الم بعده، " إن"حيث جيوز يف مهزة " أين: "يف قوله: الشاهد

أو حتلفي على : أما الفتح فعلى تأويل أن مع امسها وخربها مبصدر جمرور حبرف جر حمذوف، والتقدير



وين أبا هلذا الصيب، وأما الكسر فعلى اعتبار إن وامسها وخربها مجلة ال حمل هلا من اإلعراب جواب ك
  .قسم

، ٢٠٥/ ١، ابن عقيل ٢٤٤/ ١، ابن هشام ٦٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٤٠، املكودي ص١٣٨/ ١األمشوين 

  . ب، ج٢
  ".متعينا" أ، ب ويف ج ٣
  .١٣٩ /١ راجع األمشوين ٤

)١/٥٢٨(  

  

  ".على" على إرادة ١"ومحل"فإن ورد الفتح يف جواب قسم حكم بشذوذه، : قال يف شرح التسهيل
  ؟"واهللا إن زيدا قائم: "فهل جيوز الفتح يف حنو: فإن قلت

  . هذا املثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه٢"يف"قد حكى عن الكوفيني تفضيله على الكسر : قلت
  .٣ الكسر الزم، وهو الصحيحومذهب البصريني أن

وشبهة من أجاز الفتح يف :  وجه له، وهو كما قال٤"وال"مل يسمع فتحها بعد اليمني : قال ابن خروف
  ".حلفت أن زيدا قائم"املثال املذكور وحنوه مساع الفتح يف حنو 

ل املذكور  جيوز مع تقديره؛ ألن الفعل مقدر يف املثا٥"كذلك"فكما جاز الفتح مع التصريح بالفعل 
  .وحنوه

 مل جيعلها قسما بل إخبارا عن قسم، وال يتصور ذلك يف ٦"حلفت"وذلك غلط؛ ألن من فتح بعد : قيل
  .حلفت املضمرة؛ ألن العرب ال تضمر حلفت وتريد ا غري القسم

  .مع تلو فا اجلزا: مث كمل مواضع الوجهني فقال
ِسه الرحمةَ أَنه من عملَ منكُم سوًءا بِجهالَة ثُم تاب من كَتب ربكُم علَى نفْ{: مثال ذلك قوله تعاىل

 لَحأَصو هدع٧بيمحر غَفُور هالفاء جواب قوله من عمل، وقد قرئ بالوجهني فالكسر على جعل ٨}  فَأَن 
  والفتح على، ما بعد الفاء مجلة تامة

__________  
  ".وحكم" أ، ب ويف ج ١
  ".على" ب، ج ويف أ ٢
. هـ. ا". إن هذا مذهب الكوفيني وهو غلط فاملتعني فيه الكسر: " وأرجح رأي البصريني لقوله٣

  ,١٢٣/ ١خضري 



  ".ولو" ب، ج ويف أ ٤
  ".كقولك" ب، ج ويف أ ٥
  ".حلف" أ، ب ويف ج ٦
  . أ٧
  .٥٤ سورة األنعام ٨

)١/٥٢٩(  

  

والكسر .  أو مبتدأ وخربه حمذوف١"الغفران"اؤه فجز: أي. تقديرها مبصدر هو خرب مبتدأ حمذوف
  .أحسن يف القياس

  .املفتوحة" بأن"ولذلك مل جيئ الفتح يف القرآن إال مسبوقا : قال املصنف
  يف حنو خري القول أين أمحد... وذا يطرد .......................... 

  . أول قويل محد اهللا٢"ى تقديرأول قول أفتتح به هذا املفتتح أين، والفتح عل: "فالكسر على تقدير
فعبارة الفتح تصدق على كل لفظ تضمن محدا، وعبارة الكسر ال تصدق على محد بغري هذا اللفظ الذي 

  .يف وجه الكسر غري هذا، وما ذكرته هو التحقيق: وقد قيل" إين"أوله 
قوال فلو كان غري  خربها ٣"ويكون"خرب قول " إن"وضابط ما جيوز فيه الوجهان من هذا النوع أن تقع 

  ".أول قويل إنك ذاهب: "قول تعني الكسر حنو
  :مث قال

  الم ابتداء حنو إين لوزر... وبعد ذات الكسر تصحب اخلرب 
املكسورة متفق عليه، وأجاز بعضهم دخوهلا بعد املفتوحة، وحكى عن " إن"بعد " الالم"دخول هذه 

  .٤دةاملربد، وهو خالف شاذ، وما مسع منه حممول على الزيا
  .٥وما احتجوا به متأول" لكن"دخوهلا بعد : وأجاز الكوفيون

يعين أن هذه الالم هي الم االبتداء، وإمنا أخرت إىل اخلرب كراهة اجلمع بني حرفني " الم ابتداء"وقوله 
  .هذه غري تلك: ملعىن واحد خالفا ملن قال

__________  
  . أ، ج١
  . أ، ج٢
  .ب.  أ٣
/ ١أمشوين ". بفتح اهلمزة وأجازه املربد" أال أم ليأكلون الطعام: "ففمن ذلك قراءة بعض السل "٤



١٤٠,  
  :قول الشاعر" ومن ذلك ٥

  ولكين من حبها لعميد... يلومونين يف حب ليلى عواذيل 
  .٢٠٨/ ١ابن عقيل . هـ. ا". وخرج عن أن الالم زائدة

)١/٥٣٠(  

  

  :مقيد بقوله" تصحب اخلرب: "وقوله
  وال من األفعال ما كرضيا...  قد نفيا وال يلي ذا الالم ما

  .مثبت ومنفي: واخلرب ضربان
  :فاملنفي ال تدخل عليه الالم إال نادرا كقوله

  ١لال متشاان وال سواء... وأعلم إن تسليما وتركا 
مل " قد"أو غريه، فإن كان ماضيا متصرفا عاريا من " قد"واملثبت إما أن يكون ماضيا متصرفا عاريا من 

  .، فالالم الم القسم"إن زيدا لقام: "لالم عليه، فإن وجد مثلتدخل ا
، "علمت أن زيدا لقام: "ما يقتضي فتحها لفتحت مع هذه الالم حنو" أن "٣"على" لو تقدم ٢"وكذلك"

  .٤"عليه"وإن كان غري ذلك دخلت الالم 
 ٥} ربك لَيحكُم بينهموإِنَّ {: والفعل املضارع حنو" إن زيدا لقائم: "فتدخل على اخلرب املفرد حنو

  واملاضي غري" إن زيدا ألبوه فاضل: "واجلملة االمسية حنو
__________  

  . وهو من الوافر-غالب بن احلارث العكلي-أبو حزام :  قائله١
وإذا جعلت الالم ، إذا جريت على ما هو الظاهر فاهلمزة مكسورة؛ ألن الالم يف خربها" إن: "الشرح

عن العمل هو الم االبتداء ال الزائدة " أعلم"اهلمزة، واألول أقرب؛ ألن الذي علق زائدة فتحت 
أراد به ترك ما عرب عنه " تركا"أراد به التسليم على الناس أو تسليم األمور إىل ذويها " تسليما"

  .متساويان" سواء"متقاربان، ": متشاان. "بالتسليم
  .ه أو تسليم األمر وتركه ال يتساويان وال يتقاربانأعتقد أن التسليم على الناس وترك: املعىن

، امسه" تسليما"، حرف توكيد ونصب" أن"، فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه" أعلم: "اإلعراب
، الواو عاطفة ال نافية" وال"، الالم زائدة متشاان خرب أن" لال متشاان"، معطوف عليه" وتركا"
  .معطوف على خرب إن" سواء"

  .حيث أدخل الالم يف اخلرب املنفي بال، وهو شاذ" لال متشاان"يف : دالشاه



، ٢١١/ ١، ابن عقيل ٢٤٧/ ١، ابن هشام ٦٩ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٣٧، السيوطي ص١٤١/ ١األمشوين 

  ".ولذلك" ج ويف أ، ب ٢
  . ب٣
  . أ، ب٤
  .١٢٤ سورة النحل ٥

)١/٥٣١(  

  

  ".إن زيدا لقد قام"واملتصرف املقرون بقد حنو " زيدا لنعم الفىتإن : "املتصرف حنو
  :وإىل هذا أشار بقوله

  لقد مسا على العدا مستحوذا... وقد يليها مع قد كإن ذا 
 يف منعه ١تقرب املاضي من احلال خالفا خلطاب املاوردي" قد"؛ ألن "قد"وإمنا جاز دخوهلا عليه مع 

  .٢فهي عنده الم القسم" دا لقد قامإن زي"فإذا وجد " قد"دخوهلا مع 
  :مث أشار إىل بقية مواضع الالم بقوله

  والفصل وامسا حل قبله اخلرب... وتصحب الواسط معمول اخلرب 
إن زيدا لطعامك : "جيوز دخوهلا على معمول اخلرب املتوسط بينه وبني االسم حنو" الالم"أن هذه : يعين
  ".آكلٌ

إن : " حنو٣"عليه"مل تدخل " قد"ا، فلو كان ماضيا متصرفا عاريا من أن يكون اخلرب صاحلا هل: وشرطه
وتدخل أيضا على ، ألن دخوهلا على املعمول فرع دخوهلا على اخلرب، خالفا لألخفش" زيدا عمرا ضرب

  .٤} إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق{: كقوله تعاىل، الضمري املسمى بالفصل
وإمنا يصح ذلك إذا كان اخلرب ظرفا أو جمرورا، " إن يف الدار لزيدا: "رب حنووعلى االسم إذا تأخر عن اخل

 مشروطا أيضا بأن يتأخر ومل ينبه ٥"على اخلرب"ألنه ال يتقدم إن كان غريمها وإمنا اشترط يف دخوهلا 
  .عليه

__________  
ان من جلة النحاة ك: قال ابن عبد امللك. خطاب بن يوسف بن هالل القرطيب أبو بكر املاوردي:  هو١

وحمققيهم واملتقدمني يف املعرفة بعلوم اللسان على اإلطالق، وروى عن أيب عبد اهللا بن الفخار وغريه، 
تصدر إلقراء العربية طويال، وصنف فيها واختصر الزاهر البن . وروى عنه ابناه عبد اهللا وعمر وغريمها

مات بعد اخلمسني . وابن هشام كثرياوهو صاحب كتاب الترشيح ينقل عنه أبو حيان . األنباري



  .واألربعمائة
 حيث ذهب إىل أن الم االبتداء ال تدخل على املاضي املقترن بقد وإذا مسع دخول الالم عليه قدرت ٢

  ,٢٢٤/ ١صبان . هـ. ا. إن زيدا واهللا لقد قام: الم جواب قسم، فالتقدير
  ".على معموله" أ، ج ويف ب ٣
  ,٦٢ سورة آل عمران ٤
  .ج أ، ٥

)١/٥٣٢(  

  

  :مث قال. اشتراط ذلك يف االسم منبه على اشتراطه يف اخلرب، إذ العلة واحدة: قلت
  ١إعماهلا وقد يبقَّى العمل... ووصل ما بذي احلروف مبطل 

  :الزائدة ذه األحرف ففيه وجهان" ما"إذا اتصلت 
  .٢} احدإِنما اللَّه إِلَه و{: أن تكون كافة فتبطل عملها حنو: أحدمها
" إمنا" وقد حكي يف ٣"ليت"وهذا مسموع يف ، أن جتعل ملغاة فيبقى العمل لعدم االعتداد ا: والثاين

وقد يبقى : " قياسا يف سائرها ووافقهم املصنف، ولذلك أطلق يف قوله٤"والزجاج"وأجازه ابن السراج 
  ".العمل

قد أزالت " ما" يف سائر أخواا؛ ألن ، ومنع الثاين٦خاصة" ليت" جواز الوجهني يف ٥ومذهب سيبويه
اختصاصها باألمساء خبالف ليت فإا باقية على اختصاصها، ولذلك ذهب بعض النحويني إىل وجوب 

  :مث قال. جيوز إعماهلا وإمهاهلا بإمجاع: وذا يبطل قوله يف شرح التسهيل" ليتما"اإلعمال يف 
  تكمالمنصوب إن بعد أن تس... وجائز رفعك معطوفا على 

املكسورة بشرط أن تستكمل خربها ويكون املعطوف بعد " إن"مبعىن أنه جيوز رفع املعطوف على اسم 
  .والنصب هو الوجه الظاهر" إن زيدا ذاهب وعمرو: "اخلرب حنو

  ".وجائز رفعك: "ولذلك قال
__________  

  . أ، ج١
  ,١٧١ سورة النساء ٢
  . لبقاء اختصاصها٣
  . أ، ب٤
وقد كان رؤبة بن ، فإن اإللغاء فيه حسن" ليتما زيدا منطلق"وأما : "٢٨٢ ص١ قال سيبويه ج٥



  :العجاج ينشد هذا البيت رفعا وهو قول النابغة الذبياين
  إىل محامتنا أو نصفه فقد... قالت أال ليتما هذا احلمام لنا 

 قوله إمنا زيد مثال ما بعوضة، أو يكون مبرتلة: على أن يكون مبرتلة قول من قال: فرفعه على وجهني
  .هـ. ا". منطلق

  .١٤٣/ ١أمشوين . هـ. ا.  فإا باقية على اختصاصها باألمساء٦

)١/٥٣٣(  

  

ففهم أن النصب هو األصل، فإن عطفت قبل اخلرب تعني النصب خالفا للكسائي يف إجازته الرفع قبل 
  .١اخلرب مطلقا، والفراء يف إجازة ذلك بشرط خفاء إعراب االسم

  :مث قال
  من دون ليت ولعل وكأن... قت بإن لكن وأن وأحل
لكن : "بإن املكسورة، يف جواز رفع املعطوف على امسها بعد اخلرب حنو" لكن وأنَّ املفتوحة"أحلقت : أي

  ".علمت أنَّ زيدا قائم وعمرو"، و"زيدا قائم وعمر
: قال يف التسهيل.  وأجازه بعضاملفتوحة، فمنعه بعض" أنَّ"ا فمتفق عليه، وأما إحلاق " لكن"أما إحلاق 

فأطلق كما أطلق هنا، وقيد ذلك يف شرحه بأن يتقدمها على . ٢هـ. ا. وأن يف ذلك كإن على األصح
  :كقوله

  ٣بغاة ما بقينا يف شقاق... وإال فاعلموا أنا وأنتم 
__________  

إن حممدا : " حنو بأن يكون مبنيا أو مقصورا أو مضافا للياء، ومثل ذلك لو خفي إعراب املعطوف١
  .وعلته االحتراز من تنافر اللفظ" وحيىي مسافران

  ,٦٦ التسهيل ص٢
 وقصة ذلك أن قوما من آل بدر جاءوا الفزاريني -خباء وزاي معجمتني-بشر بن أيب خازم :  قائله٣

وهو من . فجزوا نواصيهم، وقالوا مننا عليكم ومل نقتلكم، فغضب بنو فزارة لذلك فقال بشر ذلك
  .رالواف

 وهو العداوة -بكسر الشني-" شقاق"، طلبه: مجع باغ، وهو الظامل ألنه بغي الظلم، أي" بغاة: "الشرح
وهو مصدر شاقه، إذا خالفه وعاداه أشد العداوة، وكأن كل واحد من املتشاقني قد صار يف شق وناحية 

  .غري الشق والناحية اليت صار فيها اآلخر
  .وها لنا، وامحلوا األسرى معهم، وإال فإنا متعادون أبداإذا جززمت نواصيهم فامجع: املعىن



، إال تفعلوا مثال: إن الشرطية اجلازمة لفعلني وال النافية وفعل الشرط حمذوف والتقدير" وإال: "اإلعراب
الفاء واقعة يف جواب الشرط، اعلموا فعل أمر مبين على حذف النون وواو اجلماعة فاعله " فاعلموا"

الواو للعطف " وأنتم"، امسه: أن حرف توكيد ونصب ونا" أنا"،  جزم جواب الشرطواجلملة يف حمل
فعل " بقينا"، مصدرية ظرفية" ما"، خرب أن" بغاة"، وأنتم مثلنا: أنتم مبتدأ وخربه حمذوف والتقدير

  .جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب ثان ألن" يف شقاق"، وفاعل
" أن"على حمل اسم " وأنتم"د فيه ما ظاهره أنه عطف بالرفع قوله حيث ور" أنا وأنتم بغاة"يف : الشاهد

  .الذي هو بغاة" أن"قبل أن يأيت خبرب " نا"الذي هو 
  .٣٨، والسيوطي ص٢٥٨/ ١، ابن هشام ٧١ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)١/٥٣٤(  

  

لَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني وأَذَانٌ من اللَّه ورسوله إِ{: أو معناه كقوله تعاىل
ولُهسروهذا هو الصحيح٢، ١} و .  

  .ههنا وما عملت فيه بتأويل اجلملة فصح أن يعطف على حملها كاملكسورة" أنَّ"ألن 
  :وقوله

  من دون ليت ولعل وكأن
م هذه الثالثة إال النصب، وال جيوز الرفع ال قبل اخلرب وال بعده؛ أنه ال جيوز يف املعطوف على اس: يعين

أجاز الفراء الرفع مع ، فإا ال تغري معناه" إن وأن ولكن"ألن معىن االبتداء قد يغري بدخوهلا خبالف 
  .الستة بعد اخلرب مطلقا وقبله بشرط خفاء إعراب االسم

  .بل اخلرب جائز يف اجلميعوتلخيص هذه املسألة أن نصب املعطوف بعد اخلرب وق
  .بعد العلم أو ما يف معناه على املختار" وأنّ. "باتفاق" إنّ ولكن"وأما رفعه فيجوز بعد اخلرب ال قبله يف 

  .٣} إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُونَ{: قد ورد الرفع قبل اخلرب يف قوله تعاىل: فإن قلت
  .هذه اآلية، وما أوهم العطف قبل التمام على التقدمي والتأخري ٤محل سيبويه: قلت

__________  
  . أ، ب١
  ,٣ سورة التوبة ٢
  .إخل} ...من َآمن{: قبل استكمال اخلرب وهو} والصابِئُونَ{فقد عطف . ٦٩ سورة املائدة ٣
 والتأخري، كأنه ابتدأ فعلى التقدمي} والصابِئُونَ{: وأما قوله عز وجل: "٢٩٠ ص١ قال سيبويه ج٤

  .هـ. ا. بعد ما مضى اخلرب} والصابِئُونَ{: على قوله



)١/٥٣٥(  

  

  .١وأسهل منه تقدير خرب قبل العاطف، مدلول عليه خبرب ما بعده: قال املصنف
  ما وجه رفع املعطوف على اسم إن وما أحلق ا؟: فإن قلت

عليه، وهو من عطف اجلمل ال من " إن"ة خرب أنه مبتدأ حمذوف اخلرب، لدالل: مذهب احملققني: قلت
  .عطف املفردات، وقد أوضح ذلك يف شرح التسهيل

  :ظاهر قوله: فإن قلت
  ..................منصوب إنَّ... وجائز رفعك معطوفا على 

  .خيالف ما ذكرته
  .جتوز يف تسميته معطوفا على االسم؛ ألن صورته صورة املعطوف: قلت

  :مث قال
   العملوخففت إن فقل

  .٢إذا خففت هو القياس؛ لزوال اختصاصها، وإعماهلا ثابت بنقل سيبويه: إمهاهلا
  .٣} وإِنَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم{: ومنه

  :مث قال
  وتلزم الالم إذا ما مل
  .النافية، وتسمى هذه الالم الفارقة" إن"املخففة و" إنْ"علة لزومها الفرق بني 

  م االبتداء أم غريها؟هل هي ال: فإن قلت
 أا الم االبتداء ألزمت للفرق وهو اختيار املصنف وهو مفهوم من قوله هنا ٤مذهب سيبويه: قلت

  .يعين الالم املتقدم ذكرها بعد املشددة" وتلزم الالم"
__________  

مبتدأ : } من َآمن{إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن والصابئون والنصارى كذلك، و :  التقدير١
  ,٢٢٧/ ١صبان . هـ. ا. واجلملة خرب إن} فَلَا خوف{خربه 

، "إن عمرا ملنطلق: "وحدثنا من نثق به أنه مسع من العرب من يقول: "٢٨٣ ص١ قال سيبويه ج٢
  .خيففون وينصبون، "وإن كال لَما ليوفينهم: "وأهل املدينة يقرءون

  .فيف امليمقراءة نافع بإسكان النون وخت، ١١١ سورة هود ٣
ملا خففها " منك"إن زيد لذاهب وإن عمرو خلري : "فاعلم أم يقولون: "٢٧٣ ص١ قال سيبويه ج٤

اليت ينفي ا ومثل " ما"حني خففه وألزمها الالم لئال تلتبس بإن اليت هي مبرتلة " لكن"جعلها مبرتلة 
  .هـ. ا. } إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافظٌ{: ذلك



)١/٥٣٦(  

  

  : مث قال١وذهب الفارسي إىل أا غريها
  ما ناطق أراده معتمدا... ورمبا استغىن عنها إن بدا 

  :مثال ذلك قول الشاعر
  ٢وإن مالك كانت كرام املعادن... أنا ابن أباة الضيم من آل مالك 

  :مث قال
  تلفيه غالبا بإن ذي موصال... والفعل إن مل يك ناسخا فال 

وإِنْ كَادوا  {٤} وإِنْ كَانت لَكَبِريةً{:  أن يليها فعل ناسخ لالبتداء حنو٣"فيها"لغالب فا" إن"إذا خففت 
كوننفْت{٥} لَي نيقلَفَاس مها أَكْثَرندجإِنْ ووال يكون غالبا إال بلفظ :  قال يف شرح التسهيل٦} و

  .املاضي
__________  

  .هـ. ا". هي الم غري الم االبتداء اجتلبت للفرق: سيفقال الفار: "٢١٧/ ١ قال ابن عقيل ١
مسي الطرماح : والطرماح يف اللغة الطويل وقيل" أبو نفر"وكنيته ، الطرماح احلكم بن حكيم:  قائله٢

  .والبيت من الطويل. الذي يرفع رأسه زهوا، وهو شاعر طائي: لزهوه، والطرماح
الظلم، " الضيم"امتنع : ع آب اسم فاعل من أىب يأىب، أيمج" أباة"، "حنن"يروى مكانه " أنا ابن: "الشرح

  .طيبة األصول، شريفة احملتد" كرام املعادن"، هو اسم أيب قبيلة الشاعر" مالك"
  .أنا من آل مالك الذين يأبون الظلم واملذلة، وقد كانت قبيليت كرمية األصول واألنساب: املعىن

جار وجمرور " من آل"، مضاف إليه" الضيم"،  مضاف إليه"أباة"، خربه" ابن"، مبتدأ" أنا: "اإلعراب
" مالك"، خمففة من الثقيلة" وإن"، مضاف إىل آل" مالك"، متعلق مبحذوف خرب ثان أو حال من اخلرب

مضاف " املعادن"، خرب كان" كرام"، فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث وامسه مستتر فيه" كانت"، مبتدأ
  . وخربها يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو مالكإليه، واجلملة من كان وامسها

املخففة، لوجود القرينة املعنوية، وهي كون " إن"ترك الالم الفارقة بعد " وإن مالك كانت"يف : الشاهد
  .وإن مالك لكانت: املقام للمدح واإلثبات ال للنفي، والتقدير

، ٢١٦/ ١، ابن عقيل ٢٧٣/ ١، ابن هشام ٧٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٣٩السيوطي ص، ٤٢املكودي ص، ١٤٥/ ١األصطهناوي، األمشوين ، السندويب

  ".ويقل أن يليها غري الناسخ: "٢١٧/ ١قال ابن عقيل .  ب٣
  ,١٤٣ سورة البقرة ٤



  ,٧٣ سورة اإلسراء ٥
  .١٠٢ سورة األعراف ٦

)١/٥٣٧(  

  

  :سخ كقولهإىل أنه قد يليها فعل غري نا" غالبا"وأشار بقوله 
   ... .........................................١شلت ميينك إن قتلت ملسلما

إن "فقليل، وأقل منه " إن قتلت ملسلما: " وقوله٤} وإِنْ يكَاد الَّذين كَفَروا {٣"وأما حنو "٢قال الشارح
  .٥"يزينك لنفسك وإن يشينك هليه

  :مث قال
  اخلرب اجعل مجلة من بعد أنو... وإن ختفف أن فامسها استكن 

  . املكسورة٦"إن"املفتوحة مل تلغ كما ألغيت " أن"إذا خففت 
  :ولكن ينوى امسها وال يلفظ به إال يف ضرورة كقوله

__________  
 صدر بيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، ترثي زوجها الزبري بن العوام رضي ١

  .ن جرموز قاتله وهو من الكاملاهللا عنه وتدعو على عمرو ب
  :وعجزه

  حلت عليك عقوبة املتعمد
نزلت بك، : أي" حلت عليك "-بكسر العني- وأصل الفعل شللت -بفتح الشني-" شلت: "الشرح

  ".وجبت عليك"ويروى يف مكانه 
  .أشل اهللا يدك أيها القاتل؛ ألنك قتلت مسلما ووجبت عليك عقوبة متعمد القتل: املعىن

، إن خمففة من الثقيلة"، فاعل والكاف مضاف إليه" ميينك"، فعل ماض والتاء للتأنيث" شلت: "اإلعراب
" عليك"، فعل ماض والتاء للتأنيث" حلت"، الالم فارقة مسلما مفعول" ملسلما"، فعل وفاعل" قتلت"

  .مضاف إليه" املتعمد"، فاعل" عقوبة"، جار وجمرور متعلق حبلت
املخففة من الثقيلة فعل غري ناسخ، وذلك شاذ ال يقاس " إن" حيث ويل "إن قتلت ملسلما"يف : الشاهد

  .عليه إال عند األخفش
، ٢١٨/ ١، وابن عقيل ٢٦٤/ ١، وابن هشام ٧٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وكذا يف ٩٣، والسيوطي ص٤٢، واملكودي ص١٤٥/ ١والسندويب، واألصطهناوي، واألمشوين 
  ,٣٧٣/ ٢، واإلنصاف ١٤٢/ ١اهلمع 



  ,٧٢ راجع الشارح ص٢
  ".وإمنا" ب، ج وأما أ ٣
  ,٥١ سورة القلم ٤
   وكذا يشني ومها مرفوعان بضم النون-بفتح الياء- يزينك ٥
  . ب، ج٦

)١/٥٣٨(  

  

  ١طالقَك مل أخبل وأنت صديق... فلو أنك يف يوم الرخاء سألتين 
  .ألغيت، ومراده ما ذكرت: ال عملها ال يظهر غالبا جتوز بعضهم فق٢"ولكون"

؛ ألن الضمري املنصوب ال يستكن، واحلرف ال يستكن فيه الضمري وإمنا "استكن"وجتوز املصنف يف قوله 
  .هو حمذوف ال مستكن

  :وقوله
  .....واخلرب اجعل مجلة

  .يشمل االمسية والفعلية
  :كقوله" أن"أما االمسية فال حتتاج إىل فاصل بينها وبني 

  ٣أن هالك كل من حيفى وينتعل... يوف اهلند قد علموا يف فتية كس
__________  

  .أنشده الفراء ومل يعزه إىل قائله، وحبثت فلم أعثر على قائله، وهو من الطويل:  قال العيين١
لو أنك سألتين إخالء سبيلك قبل إحكام عقدة النكاح بيننا مل أمتنع من ذلك ولبادرت به مع ما : املعىن

  .وخص يوم الرخاء؛ ألن اإلنسان رمبا يفارق األحباب يف يوم الشدة، صدق املودة يلأنت عليه من 
جار وجمرور " يف يوم"، أن خمففة من الثقيلة والكاف امسها" أنك"، شرطية غري جازمة" فلو: "اإلعراب

" فراقك"، فعل وفاعل والنون للوقاية والياء مفعول أول" سألتين"، مضاف إليه" الرخاء"، متعلق بسألتين
فعل مضارع جمزوم بلم وفاعله " أخبل"، حرف نفي وجزم وقلب" مل"، مفعول ثان والكاف مضاف إليه

خربه، واجلملة يف " صديق"، الواو للحال أنت ضمري مبتدأ" وأنت"، مستتر فيه، واجلملة جواب الشرط
  .حمل نصب حال

 وذلك قليل، والكثري أن يكون املفتوحة وبرز امسها وهو الكاف" أن"حيث خففت " أنك"يف : الشاهد
  .امسها ضمري الشأن واجب االستتار وخربها مجلة

  .، والسندويب١٤٦/ ١، واألمشوين ٢١٩/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه



  ".ولكن" أ، ج ويف ب ٢
وهو . غري ذلك، كذا قال العيين: عبد اهللا بن األعور، وقيل: وقيل، األعشى ميمون بن قيس:  قائله٣

  .من البسيط
" من حيفى"بكسر الفاء وسكون التاء مجع فىت، وهو السخي الكرمي، وكذلك الفتيان، " فتية: "الشرح

" منتعل"، وهو الذي ميشي بال خف ونعل، ولكن أراد به ههنا الفقري، من حفي حيفى من باب علم يعلم
  .من انتعل إذا لبس النعل، وأراد به الغين

لسيوف اهلندية يف مضائهم وحدم وأم موطنون أنفسهم على املوت موقنون به هم بني فتية كا: املعىن
  . =ألم قد علموا أن اإلنسان هالك سواء كان غنيا أو فقريا

)١/٥٣٩(  

  

  .وأما اللفظية ففيها تفصيل
ةَ والْخامس{: فإن كانت مصدرة بفعل دعاء أو بفعل متصرف مل حيتج إىل فاصل مثال الدعاء قوله تعاىل

 وإن صدرت بفعل ٢} وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى{:  ومثال غري املتصرف١} أَنَّ غَضب اللَّه علَيها
  .٣} ونعلَم أَنْ قَد صدقْتنا{: غري هذين غالبا بقد حنو

 ٥} علم أَنْ لَن تحصوه{: و أو حرف نفي حن٤} علم أَنْ سيكُونُ منكُم مرضى{: أو حرف تنفيس حنو
  .٦} تبينت الْجِن أَنْ لَو كَانوا{: أو لو حنو

  ".إخل... وإن يكن فعال: "وإىل هذا أشار بقوله
  :ومنه.  إىل أنه قد يرد غري مفصول٧"فاألحسن الفصل"وأشار بقوله 

  ٨قبل أن يسألوا بأعظم سؤل... علموا أن يؤملون فجادوا 
__________  

جار " كسيوف"، جار وجمرور يف حمل النصب على احلال من كلمة يف بيت قبله" يف فتية: "اإلعراب= 
فعل وفاعل واجلملة صفة أيضا " علموا"، حرف حتقيق" قد"، مضاف إليه" اهلند"، وجمرور صفة لفتية

، مضاف إليهاسم موصول " من"، مبتدأ مؤخر" كل"، خرب مقدم" هالك"، خمففة من الثقيلة" أن"، لفتية
عطف عليه ومجلة حيفى ال حمل هلا من اإلعراب صلة " ينتعل"و، فعل مضارع والفاعل ضمري" حيفى"

  .املوصول واجلملة يف موضع مفعول علموا
  .عن املثقلة وجاء خربها مجلة امسية" إن"حيث خفف ": أن هالك"يف : الشاهد
، ٣٩، والسيوطي ٤٣، واملكودي ص، والسندويب٧٣ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه

  ,٢٨٢ ص١٠وسيبويه ،  يف اخلزانة٥٩والشاهد رقم 



  . من سورة النور٩ من اآلية ١
  . من سورة النجم٣٠ اآلية ٢
  . من سورة املائدة١١٣ من اآلية ٣
  . من سورة املزمل٢٠ من اآلية ٤
  . من سورة املزمل٢٠ من األية ٥
  . من سورة سبأ١٤ من اآلية ٦
  . ب، ج٧
  .وهو من اخلفيف، وحبثت فلم أعثر على قائله. مل أقف على اسم قائله:  قال العيين٨

على صيغة اهول " يسألوا"، من جاد جيود إذا تكرم" فجادوا"على صيغة اهول، " يؤملون: "الشرح
  . = مسئول-بضم السني-" سؤل"

)١/٥٤٠(  

  

  .وخصه بعضم بالضرورة
  .قلة ذكرها يف كتب النحو ال إىل قلة استعماهلا يف كالم العربإىل " وقليل ذكر لو: "وأشار بقوله

  :مث قال
  منصوا وثابتا أيضا روى... وخففت كأن أيضا فنوى 

 عليها وامسها يف الغالب ٢ مثل أن املفتوحة، وقد أطلق بعضهم اإللغاء١"فهي"فال تلغى " كأن"ختفف 
  .كون مجلة ومفرداوال يلزم يف خربها أن يكون مجلة بل ي" أن"منوي كاسم 

  :فمثال كونه مجلة
  ٣كأن ثدياه حقان... ووجه مشرق النحر 

__________  
علموا أن الناس يرجون معروفهم فلم خييبوا وجادوا هلم، ومل حيوجوهم إىل السؤال بل تكرموا : املعىن= 

  .عليهم قبل أن يسألوا شيئا بأعظم مسئول
فعل مضارع مبين " يؤملون"، الثقيلة وامسها حمذوفخمففة من " أن"، فعل وفاعل" علموا: "اإلعراب

، فعل وفاعل" فجادوا"، للمجهول وواو اجلماعة نائب الفاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب أن املخففة
فعل مضارع مبين للمجهول وواو اجلماعة فاعل وأن " يسألوا"، مصدرية" أن"، ظرف متعلق جباد" قبل"

مضاف إىل " سؤل"، جار وجمرور متعلق جباد" بأعظم"،  إىل قبلوما دخلت عليه يف تأويل مصدر مضاف
  .أعظم



" أن"املخففة من الثقيلة فعال مضارعا، وال فاصل بني " أن"حيث جاء خرب " أن يؤملون"يف : الشاهد
  .أن سيؤملون:  والكثري-وهو نادر-ومجلة اخلرب 

، ٢٢١/ ١، ابن عقيل ٣٦٧/ ١ابن هشام ، ٧٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، وأيضا ذكره ٣٩، السيوطي ص٤٣، املكودي ص١٤٧/ ١داود، السندويب، األصطهناوي، األمشوين 

  ,١٤٣/ ١يف مهع اهلوامع 
  ".فهو" أ، ج ويف ب ١
  ,١٤٣/ ١مهع . هـ. ا.  وعليه الكوفيون٢
  .هلزجهذا البيت، احتج به سيبويه يف كتابه ومل يعزه إىل أحد وهو من ا:  قال العيين٣

أو " وجه"عائدة إىل " ثدييه: "، وعلى هاتني الروايتني تكون اهلاء يف قوله"وحنر: "وروي" ووجه: "الشرح
حنوه، بتقدير مضاف، وأصل الكالم، كأن ثديي صاحبه، فحذف املضاف وهو الصاحب وأقام املضاف 

  . =وحنر مشرق اللون: إليه مقامه، وأنشده الزخمشري

)١/٥٤١(  

  

  :فردا قولهومثال كونه م
  ١كأن ظبية تعطو إىل وارق السلم............................................ ... 

__________  
تثنية حقة وحذفت التاء اليت يف املفرد من التثنية كما حذفت " حقان"مضيء اللون، " مشرق اللون= "
  ".خصيان وأليان: "فقالوا، "خصية وألية"يف 

  .يء أعاله، وكأن الثديني فيه حقان يف االستدارة والصغرإن هذا الصدر مض: املعىن
وجه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال ، الواو واو رب" ووجه: "اإلعراب

" ثدييه"، خمففة من الثقيلة" كأن"، مضاف إليه" اللون"، صفة" مشرق"، احملل حبركة حرف اجلر الزائد
  .خربها" حقان"، امسها
: مبتدأ وخرب واجلملة يف حمل رفع خرب كان وامسها حمذوف والتقدير" ثدياه حقان"ى رواية الرفع وعل

  . ثدياه حقان-احلال والشأن: أي-كأنه 
وألغي عملها وحذف امسها ووقع خربها مجلة، " كأن"حيث خففت " كأن ثدياه حقان"يف : الشاهد
  .ملة االمسية خرب، والضمري للوجه أو للنحر أو للشأن واجل"كأنه"وأصله 
، ٢٢٣/ ١وابن عقيل ، ٢٧١/ ١وابن هشام ، ٧٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وابن يعيش يف ١٤٣/ ١، وذكره السيوطي يف مهع اهلوامع ٤٣، واملكودي ص١٤٧/ ١واألمشوين 



/ ١ف ، واإلنصا٢٨١ ص١وسيبويه ج.  من خزانة األدب٨٧١، والشاهد رقم ٨٢/ ٨شرح املفصل 
١٢٥,  

هو البن صرمي اليشكري، : هو أرقم بن غلباء اليشكري يذكر امرأته وميدحها، وقال النحاس:  قائله١
  :وصدره. هو لباعث اليشكري، ويشكر مضارع منقول من شكر، وهو من الطويل: وقال ابن هشام

  ويوما توافينا بوجه مقسم
،  مجيل حسن-يم وفتح القاف وتشديد السنيبضم امل-" وجه مقسم"جتيئنا وتزورنا، " توافينا: "الشرح

شجر السلم املورق، من إضافة الصفة إىل املوصوف، والسلم شجر " وارق السلم"، تتناول" تعطو"
  .العضاة الواحدة سلمة

كأا يف قدها واعتداهلا وخفتها ظبية تتناول ، إن هذه احملبوبة تأيت إلينا يف بعض األحيان بوجه نضر: املعىن
  .خصوصالشجر امل
توايف فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء " توافينا"، ظرف منصوب بتوافينا" ويوما: "اإلعراب

صفة " مقسم"، جار وجمرور متعلق بتوايف" بوجه"، وفاعله ضمري مستتر جوازا تقديره هي ونا مفعول به
امسها حمذوف كأا و" كأن"بالرفع خرب " ظبية"، حرف تشبيه ونصب خمفف من املثقل" كأن"، لوجه
جمرور " وظبية"وباجلر الكاف حرف جر وأن حرف زائد ، وبالنصب اسم كأن واخلرب حمذوف، ظبية

إىل "، فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه جوازا يعود على الظبية واجلملة صفة لظبية" تعطو"، بالكاف
  .مضاف إليه" السلم"، جار وجمرور متعلق بتعطو" وارق

  .وحذف امسها وجاء خربها مفردا" كأن"حيث خففت " أنك"يف : الشاهد
/ ١، السندويب، األمشوين ٢٧٠/ ١، ابن هشام ٧٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

وذكره ابن هشام ، ١٤٣/ ١، وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ٣٩، السيوطي ص٤٣، املكودي ص١٤٧
 من خزانة األدب، ٨٧٠، والشاهد رقم ٨٣ /٨، وابن يعيش يف شرح املفصل ٢٢/ ١يف املغين 

  .٢٨١ ص١وسيبويه ج

)١/٥٤٢(  

  

  .على رواية الرفع
، وكأن ظبية يف رواية النصب يف كالمه يف "كأن ثدييه حقان"وثابتا أيضا روى إىل : وأشار بقوله

  .التسهيل يشعر باختصاص ذلك بالشعر
  .وقد يربز امسها يف الشعر: قال فيه

  فما حكمهما؟" لعلّ ولكن" وسكت عن"إنّ وأنّ وكأنّ "نف ختفيف قد ذكر املص: فإن قلت



  .١فال ختفف" لعل"أما : قلت
  .٣ تعمل وستأيت يف حروف العطف٢فإذا خففت مل" لكن"وأما 

  .٤وأجاز يونس واألخفش إعماهلا خمففة قياسا
  .٥وقد حكي عن يونس أنه حكاه عن العرب

__________  
ختفف وتعمل يف ضمري الشأن : وقال الفارسي. ال ختفف لعلَّ ":١٤٣/ ١ قال السيوطي يف اهلمع ١

  .هـ. ا". حمذوفا
  ".فال" أ، ج ويف ب ٢
ختفف لكن فال تعمل أصال لعدم مساعه وعلل مبباينة لفظها لفط : "١٤٣/ ١ قال السيوطي يف اهلمع ٣

  .هـ. ا". الفعل ويزاول موجب إعماهلا وهو االختصاص إذ صارت يليها االسم والفعل
  ,١٤٣/ ١مهع . هـ. ا". أن وإن وكأن" على ٤
  .١٤٨/ ١ راجع األمشوين ٥

)١/٥٤٣(  

  

  :اليت لنفي اجلنس" ال"
  :قال

  عمل إن اجعل لال يف نكره
  .أخرى" إن"تارة وعمل " ليس"فأصلها أال تعمل، وقد أعملت عمل ، حرف مشترك" ال"اعلم أن 

  :وإمنا تعمل عمل إن بشروط
  :ة فال تعمل يف املعارف، وأما حنوأن يكون امسها نكر: األول

   ... .............................١ال هيثم الليلة للمطي
  .فموؤل بنكرة

  . وفيه خالف ضعيف٢بإمجاع: قال يف التسهيل. أن يتصل ا، فلو فصل بطل عملها: الثاين
__________  

  :وبعده، لبعض بين دبريالبيت :  صدر بيت مل يتعرض العيين لقائله، وقال يف الدرر اللوامع١
  وال فىت مثل ابن خيربي

  .وهو من شواهد سيبويه اخلمسني اليت ال يعلم قائلها
ابن "، وكان مشهورا بني العرب حبسن الصوت يف حدائه اإلبل، املراد به هيثم به األشتر" هيثم: "الشرح



لفتوة ألنه كان شجاعا حيمي مجيل صاحب بثينة فيكون نسبه إىل أحد أجداده، ونعته با: املراد به" خيربي
  .أدبار املطي من األعداء

ظرف زمان متعلق " الليلة"، امسها مبين على الفتح يف حمل نصب" هيثم"، نافية للجنس" ال: "اإلعراب
  .جار وجمرور متعلق مبا تعلق به الظرف" للمطي"، مبحذوف خرب ال، وقد أفاد اإلخبار بالزمان عن الذات

النافية للجنس على علم معرفة وهي ال تعمل إال يف النكرة فهو " ال"حيث دخلت " ال هيثم"يف : الشاهد
وإما بتأويل العلم باسم اجلنس وقد أورده صاحب الكشاف عند " مثل"مؤول؛ إما بتقدير مضاف، وهو 

فت مثل كما حذفت أنه على تقدير مثل ملء فحذ} فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ملُْء الْأَرضِ ذَهبا{: قوله تعاىل
  .من ال هيثم

وذكره ابن يعيش يف شرح املفصل ، ، والشاطيب١٤٩/ ١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
 ١ من خزانة األدب، وسيبويه ج٢٦١، والشاهد رقم ١٤٥/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ١٠٣/ ٢

  ,٣٤٤ص
  ".ان معرفة بطل العمل بإمجاعأو ك" ال"إذا انفصل مصحوب : فصل: "٦٨ قال يف التسهيل ص٢

)١/٥٤٤(  

  

  .أن يقصد نفي اجلنس على سبيل االستغراق: الثالث
ال حول وال "ومكررة حنو " ال رجل يف الدار"مفردة حنو " إن"فإذا استكملت هذه الشروط عملت عمل 

  .١"قوة
  .ولكن جيب العمل إن أفردت، وجيوز إن كررت

  :مث قال
  فانصب ا مضافا أو مضارعه

  :هذه ثالثة أقسام" ال"م اس
مشابه له ويسمى املطول وهو ما كان عامال فيما بعده عمل الفعل أو : مضاف، ومضارع للمضاف أي

  .مركبا من معطوف ومعطوف عليه، ومفرد
  .واملفرد يأيت حكمه، "ال طالب علم حمروم وال طالعا جبال ظاهر: "فاملضاف ومضارعه منصوبان ا حنو

  :مث قال
  خلرب اذكر رافعهوبعد ذاك ا

يف "ال خالف : قال الشلوبني، "إن"ألا تعمل عمل " بال" بعد نصب االسم رافعا له ٢"اخلرب"اذكر : أي
  . عند عدم تركيبها، فإن ركبت مع االسم ففيه خالف٣"أن رفع اخلرب ا



  .٥أا أيضا رافعة له، وذكر يف التسهيل أنه األصح: ٤مذهب األخفش
  .مرفوع مبا كان مرفوعا به قبل دخوهلا، وأا مل تعمل إال يف االسمأنه : ٦ومذهب سيبويه

__________  
  : الشروط عند األمشوين سبعة١
  . أن تكون نافية-١
  . وأن يكون منفيها اجلنس-٢
  . وأن يكون نفيه نصبا-٣
  . وأال يدخل عليها جار-٤
  . وأن يكون امسها نكرة-٥
  . وأن يتصل ا-٦
  ,١٤٩/ ١. هـ. ا. ا نكرة وأن يكون خربها أيض-٧
  . ب، ج٢
  ".يف أال يرتفع اخلرب ا" أ، ج ويف ب ٣
  . وإليه أميل٥/ ٢صبان . هـ. ا. أن ما استحقت به العمل باق والتركيب ال يبطله:  دليله٤
ا عند اجلميع وكذا مع التركيب " ال"ورفع اخلرب إن مل يركب االسم مع : "٦٧ قال يف التسهيل ص٥

  ".على األصح
هل من : واعلم أن ال وما عملت فيه يف موضع ابتداء كما أنك إذا قلت: "٣٤٥ ص١ قال سيبويه ج٦

  .هـ. ا". رجل؟ فالكالم مبرتلة اسم مرفوع مبتدأ

)١/٥٤٥(  

  

  ".وبعد ذاك: "وفهم من قوله
  .١وهو واضح، أن خربها ال يتقدم على امسها

  :مث انتقل إىل املفرد فقال
  ......وركب املفرد فاحتا

  .كخمسةَ عشر" ال" واجلماعة تركيبه مع ٢سبب بنائه عند سيبويه
  .واملفرد يف هذا الباب ما ليس مضافا، وال شبيها به، فشمل املثىن واموع

ال : "أو بالياء فكذلك حنو" ال رجل: "ويبىن على ما ينصب به، فإن كان ينصب بالفتحة بين عليها حنو
  :نصب بالكسرة جاز فيه وجهانوإن كان ي" وال حامدين لزيد، غالمني



  .استصحاب كسرة وفتحة خالفا البن عصفور يف التزام فتحه
  :، وبالوجهني روي قوله٣هـ. ا. والفتح أوىل: قال املصنف

  ٤وال لذات للشيب............................. ... ..... 
__________  

  ,١٥٠/ ١ راجع األمشوين يف ١
بها ملا بعدها كنصب إن ملا بعدها وترك التنوين ملا تعمل فيه ونص: "... ٣٤٥ ص١ قال سيبويه ج٢

ا جعلت وما عملت فيه مبرتلة اسم واحد حنو مخسةَ عشرالزم؛ أل...  
فهي مثلها يف . يابن أم: فجعلت وما بعدها كخمسةَ عشر يف اللفظ وهي عاملة فيما بعدها كما قالوا

  .هـ. ا". اللفظ ويف أن األول عامل يف اآلخر
  ".والفتح يف حنو وال لذات للشيب أوىل من الكسر: "٦٧ قال يف التسهيل ص٣
  .يأسف على فراق الشباب من قصيدة بائية من البسيط،  جزء من بيت لسالمة بن جندل السعدي٤

  :ومتامه
  ............................فيه نلذ... إن الشباب الذي جمد عواقبه 

  .أودى الشباب: ويروى
  .لذي الشيب:  أي-بكسر الشني-" الشيب"املراد أن ايته حممودة " عواقبهجمد : "الشرح

  .فيه جند اللذة، وال لذة يف زمن الشيخوخة، إن الشباب الذي حتمد عواقبه وترتاح له النفوس: املعىن
" جمد"، اسم موصول نعت للشباب" الذي"، امسها" الشباب"، حرف توكيد ونصب" إن: "اإلعراب

على هذا نائب فاعل جمد ألنه مصدر " وعواقبه"، هو جمد: ربا ملبتدأ حمذوف، والتقديرجيوز أن تكون خ
مبتدأ مؤخرا وجاز اإلخبار باملفرد وهو " عواقبه"خربا مقدما و" جمد"مبعىن اسم املفعول، وجيوز أن يكون 

  =جمد عن اجلمع وهو عواقب؛ 

)١/٥٤٦(  

  

:  ويف عبارته هنا قصور حيث قال١ال مها معربانفق" ال غالمني وال حامدين"وخالف املربد يف حنو 
  .بل الصواب على ما ينصب به ليشمل ما فصلناه" فاحتا"

مث بني ما جيوز يف هذا املثال " كال حول وال قوة: "وركب املفرد كالنصب ألجاد، مث مثل: ولو قال
  :وحنوه فقال

  امرفوعا أو منصوبا أو مركب... والثان اجعال .................. 
  :مع فتح األول، فإن رفع األول امتنع نصب الثاين، إذ ال وجه له، وجاز رفعه وتركيبه فلهذا قال: يعين



  وإن رفعت أوال تنصبا
  :فاحلاصل مخسة أوجه

  .بفتحهما على التركيب، والكالم مجلتان" ال حولَ وال قوةَ: "األول
باعتبار عملها، " ال"اين على موضع اسم بفتح األول على التركيب ونصب الث" ال حولَ وال قوةَ: الثاين

  .الثانية والكالم مجلة واحدة" ال"وزيادة 
وامسها، " ال"بفتح األول على التركيب أيضا ورفع الثاين عطفا على موضع " ال حولَ وال قوةٌ: "الثالث

  .فيكون الكالم مجلتني" ليس"الثانية عاملة عمل " ال"فإما يف موضع رفع باالبتداء، و
__________  

سواء أقدرت مبتدأ أم -" جمد عواقبه"وعلى كل حال فجملة ، ألنه مصدر، واملصدر ال يثين وال جيمع= 
فعل مضارع " نلذ"، جار وجمرور متعلق بنلذ" فيه"،  ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول-مل تقدر

ة نيابة عن الفتحة ألنه مجع امسها مبين على الكسر" لذات"، نافية للجنس" وال"، وفاعله ضمري مستتر فيه
  ".ال"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب " للشيب"، مؤنث سامل يف حمل نصب

البناء على الكسر والفتح مجيعا ألن اسم ال إذا كان مجعا " لذات"حيث جيوز يف " وال لذات"يف : الشاهد
  .شهر كذا قاله ابن مالكبألف وتاء جيوز فيه الوجهان البناء على الفتح والبناء على الكسر والفتح أ

/ ١، داود، السندويب، األصطهناوي، األمشوين ٢٢٦/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٦، والتسهيل البن مالك ص٧٥، وذكره يف شذور الذهب ١٧٦/ ١، ابن هشام ١٥١

ونقض ، بنيان ألنه مل يعهد فيهما التركيب مع شيء آخر، بل وال وجد يف كالم العرب مثىن ومجع م١
  .١٤٦/ ١اهلمع . هـ. ا. بأنه قال ببنائهما يف النداء فكذا هنا

)١/٥٤٧(  

  

ملغاة " ال" االبتداء و٢"على "١برفع األول والثاين، فرفع األول على وجهني" ال حول وال قوة: "الرابع
  .لوعطفه على األو" ليس"عمل " ال"إعمال : ورفع الثاين على وجهني، "ليس"أو إعماهلا عمل 

  .برفع األول على الوجهني وفتح الثاين على التركيب" ال حولٌ وال قوةَ: "اخلامس
  :مث قال

  فافتح أو انصنب أو ارفع تعدل... ومفردا نعتا ملبين يلي 
  :املبين ثالثة أوجه" ال"جيوز يف نعت اسم 

: أي" يلي: "ذا قالأن يتصل باالسم، وهل: أحدمها أن يكون مفردا، والثاين: فتحه ونصبه، ورفعه بشرطني
بالفتح على تركيب الصفة مع املوصوف وبالنصب اعتبارا لعمل " ال رجل ظريف: "يلي املنعوت فتقول



  .وبالرفع اعتبارا لعمل االبتداء" ال"
ال "مضافا أو شبيها به حنو : أو كان غري مفرد أعين" ال رجل يف الدار ظريفا"فلو تفضل عن املنعوت حنو 

  :متنع البناء على الفتح وجاز النصب والرفع، وهذا معىن قوله ا٣"رجل طالعا جبال
  ال تنب وانصبه أو الرفع اقصد... وغري ما يلي وغري املفرد 

  فما حكم نعت العرب؟، هذا حكم نعت املبين: فإن قلت
  .الرفع والنصب مطلقا، وقد وهم من منع الرفع: فيه وجهان: قلت

  :مث كمل حكم املعطوف فقال
  له مبا للنعت ذي الفصل انتمى...  تتكرر ال احكما والعطف إن مل

  .جاز رفعه ونصبه كالنعت املفصول" ال"أن املعطوف عطف نسق، إن مل يتكرر معه : يعين
__________  

  . أ، ج١
  . أ، ب٢
  . أ، ب٣

)١/٥٤٨(  

  

  :كقوله
   ... .....................................١فال أب وابنا مثلُ مروانَ وابنِه

  .٢وهو قليل" ال"حكى األخفش فتحه على نية و
__________  

رجل من بين عبد مناة فيما زعمه أبو عبيد البكري وأنشده : قال العيين،  هو صدر بيت من الطويل١
  .ومل ينسبه أحد من شراحه، ٣٤٩ ص١سيبويه يف كتابه ومل يعزه إىل أحد ج

  :وعجزه
  إذا هو باد ارتدى وتأزرا

  .هولة القائلوهو من اخلمسني ا
، عبد امللك بن مروان ألنه ميدحهما: هو" وابنه"هو ابن احلكم بن العاص بن أمية " مروان: "الشرح

" تأزرا"، لبس الرداء" ارتدى"شريف كرمي احملتد، : العز والشرف وكرم النجار، ورجل ماجد" اد"
د كناية عن غاية الكرم وما متلبسان به ال يفارقانهلبس اإلزار واالرتداء واالتزار بااية اجلود، فكأ ،

وأن يكون صفة بالرفع على احملل، وبالنصب على اللفظ . حيتمل أن يكون خربا مرفوعا فال حذف" مثل"



  .واخلرب حمذوف
معطوف " وابنا"اسم ال النافية للجنس مبين على الفتح يف حمل نصب " أب"نافية للجنس " ال: "اإلعراب

بالنصب على أنه صفة السم ال وما عطف عليه، وعلى هذا خرب ال حمذوف، " ثلم"على حمل اسم ال 
مضاف " مروان"، ال أب وابنا مماثلني ملروان وابنه موجودان، والرفع على أن يكون خرب ال: والتقدير

معطوف على مروان وضمري " وابنه"، إليه جمرور بالفتحة ألنه ال ينصرف للعلمية وزيادة األلف والنون
فاعل لفعل حمذوف يفسره ما " هو"، ظرف تضمن معىن الشرط" إذا"، ئب على مروان مضاف إليهالغا

فعل ماض وفاعله " ارتدى"، متعلق بالفعل احملذوف" باد"، بعده، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها
ري مستتر فيه فعل ماض والفاعل ضم" وتأزرا"، ضمري مستتر فيه واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب مفسرة

  .واأللف لإلطالق، واجلملة ال حمل هلا معطوفة على اجلملة التفسريية
وجاء املعطوف " ال"النافية للجنس، ومل يكرر " ال"حيث عطف على اسم " ال أب وابنا"يف : الشاهد

إذا مل تكرر وعطف على امسها، وجب فتح األول، وجاز يف " ال"وذلك أن ، منصوبا، وجيوز فيه الرفع
  .ثاين النصب والرفعال

، وداود، والسندويب، ٢٨٩/ ١، وابن هشام ٧٦ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، ١٤٣/ ١وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ، ٤١، والسيوطي ص٤٥، واملكودي ص١٥٣/ ١واألمشوين 

 ١ ج يف خزانة األدب وكتاب سيبويه٢٦٣والشاهد رقم ، ١٠١/ ٢وابن يعيش يف شرح املفصل 
  ,٣٤٩ص
إذ ال يصح البناء لوجود الفصل حبرف -فشاذة - وأما حكاية األخفش ال رجل وال امرأة بالفتح ٢

. هـ. ا. وأبقي البناء حباله على نيتها" ال"وخرجه بعضهم على أن األصل وال امرأة، فحذفت ، العطف
  .٢٩٠/ ١أوضح املسالك وشرحه 

)١/٥٤٩(  

  

  .فقد تقدم حكمه" ال"فإن تكررت 
   النسق فما حكم بقية التوابع؟١"وحكم"قد فهم من كالمه حكم النعت : ن قلتفإ

وعطف البيان عند من أجازه يف النكرات فهما كالنعت املفصول " ال"أما البدل الصاحل لعمل : قلت
  ".ال"فإن كان البدل معرفة تعني رفعه إذ املعرفة ال تصلح لعمل ، جيوز فيهما الرفع والنصب

  .قيل ال يدخل يف هذا الباب ألن النكرة ال تؤكدوأما التوكيد ف
  .إمنا ميتنع توكيد النكرة عند البصريني بالتوكيد املعنوي، وأما اللفظي فال ميتنع: قلت

  :مث قال



  ما تستحق دون االستفهام... وأعط ال مع مهزة استفهام 
  :فله أربعة معان" ال"إذا دخلت اهلمزة على 

  : للتوبيخ واإلنكار كقولهوهو األكثر أن تكون: ٢"أحدها"
   ... ..................................٣أال طعان أال فرسان عادية

__________  
  ".وعطف" ب، ج ويف أ ١
  ".أحدمها" أ، ب ويف ج ٢
  .حسان بن ثابت األنصاري، وهو من قصيدة يهجو ا احلارث بن كعب ااشعي: قائله:  صدر بيت٣

  :وعجزه
  تنانريإال جتشؤكم حول ال
  .وهو من البسيط، وذكر البيت يف ب

الفوارس مجع فارس وهو مجع شاذ ال يقاس " فرسان"من طاعن تطاعن مطاعنة وطعانا، " طعان: "الشرح
 من -باجليم والشني-" جتشؤكم"،  ويقال بالغني املعجمة من الغدو-بالعني-من العدو " عادية"عليه 

  .مجع تنور وهو ما خيبز فيه" التنانري"، متالء من الطعاموهو دليل اال، جتشأت جتشؤا وهو من اجلشاء
يقول هذا لبين احلارث بن كعب ومنهم النجاشي وكان يهاجيه فجعلهم أهل م وحرص على : املعىن

  .الطعام ال أهل غارة وقتال
  " =طعان"، اهلمزة لالستفهام وال النافية للجنس واحلرفان للتوبيخ واإلنكار" أال: "اإلعراب

)١/٥٥٠(  

  

  :أن تكون رد االستفهام عن النفي كقوله: الثاين
  ١أال اصطبار لسلمى أم هلا جلد

__________  
بالنصب صفة " عادية"، امسها" فرسان"، مثل السابقة" أال"، لكم: اسم ال وخربها حمذوف أي= 

حمله مع ال، أو حال منه وخرب ال حمذوف، وبالرفع جيوز أن يكون صفة السم ال باعتبار : وقيل، لفرسان
جيوز رفعه على أنه بدل من اسم ال باعتبار حمله، وجيوز نصبه " جتشؤكم"، أدة استثناء" إال"، جتعله خرب ال

  .مضاف إليه" التنانري"، ظرف متعلق بتجشؤ" حول"، على االستثناء املنقطع
  .حيث جاء فيه التوبيخ واإلنكار مع بقاء عملها" أال طعان"يف : الشاهد
واألصطهناوي، واألمشوين ، ، والسندويب، وداود٧٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه



، وذكره ابن هشام يف مغين ١٤٧/ ١، وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ٤١، والسيوطي ص١٥٣/ ١
  ,٣٥٨ ص١، وسيبويه يف كتابه ج٦٦/ ١اللبيب 

  .و من البسيطوه. أال اصطبار لليلى: وروي، قيس بن امللوح:  صدر بيت قائله١
  :وعجزه

  إذا أالقي الذي القاه أمثايل
  ".ب"وذكر البيت يف 

  .كناية عن املوت" القاه أمثايل"تصرب وجلد وسلوان واحتمال، " اصطبار: "الشرح
ليت شعري إذا القيت ما القاه أمثايل من املوت أميتنع الصرب على سلمى أم يبقى هلا جتلدها : املعىن

  وصربها؟
، اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب" اصطبار"، نافية للجنس: اهلمزة لالستفهام وال" أال: "اإلعراب

، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" هلا"، عاطفة" ال"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب" لسلمى"
ع فعل مضار" أالقي"، ظرف" إذا"، وامسها وخربها" ال"مبتدأ مؤخر، واجلملة معطوفة على مجلة " جلد"

" القاه"، اسم موصول مفعول أالقي" الذي"، والفاعل ضمري مستتر واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها
فاعل وياء املتكلم مضاف إليه، واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول ال " أمثايل"، فعل ماض واهلاء مفعول

  .حمل هلا صلة املوصول
خول مهزة االستفهام مثل ما كان يعامله قبل دخوهلا بعد د" ال"حيث عامل " أال اصطبار"يف : الشاهد

وذا البيت يندفع ما ذهب إليه الشلوبني من أن ، مجيعا االستفهام عن النفي" ال"واملراد من اهلمزة و
  .االستفهام عن النفي ال يقع

، ٢٣٤/ ١وابن عقيل ، ٢٩١/ ١، وابن هشام ص٧٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، وابن هشام يف املغين ٢٤٧/ ١، والسيوطي يف مهع اهلوامع ١٥٣/ ١سندويب، وداود، واألمشوين وال
٦٦/ ١.  

)١/٥٥١(  

  

  .ولال مع اهلمزة يف هذين املعنيني من تركيب وعمل وإلغاء ما هلا جمردة من اهلمزة
  :أن تكون للتمين كقوله: والثالث

  ....................... ... ................١أال عمر ويل مستطاع رجوعه
  .وهلا عند املازين واملربد يف التمين ماهلا جمردة من مجيع األحكام السابقة

وال يتبع ،  واجلرمي ومن وافقهم إىل أا تعمل يف االسم خاصة، وال خرب هلا٢وذهب اخلليل وسيبويه



  .٣"ليس"امسها إال على اللفظ، وال تلغى وال تعمل عمل 
__________  

، احتج ذا البيت مجاعة من النحاة ومل ينسبه أحد إىل قائل، وبالبحث مل أعثر على قائله: لعيين قال ا١
  .وهو من الطويل

  :وعجزه
  فريأب ما أثأت يد الغفالت

فتقت " أثأت"من رأبت اإلناء إذا أصلحته جيرب ويصلح، " فريأب"أدبر، وذهب، " وىل: "الشرح
  .الصدع، ورأب فالن اإلناء إذا أصلح ما فسد منهمارأب فالن : وصدعت وشعبت وأفسدت، وتقول

  .أمتىن رجوع العمر الذي مضى ألصلح ما أفسدته يف زمن الغفلة واجلهل: املعىن
نافية للجنس، : وال، اهلمزة لالستفهام وأريد ا التمين: كلمة واحدة للتمين، ويقال" أال: "اإلعراب

فعل ماض والفاعل ضمري مستتر فيه، واجلملة يف " وىل"، امسها" عمر"، وليس هلا خرب لفظا وال تقديرا
مبتدأ مؤخر، واجلملة يف حمل نصب صفة ثانية " رجوعه"، خرب مقدم" مستطاع"، حمل نصب صفة لعمر

، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية يف جواب التمين والفاعل مستتر فيه" فريأب"، لعمر
، مضاف إليه" الغفالت"، فاعل" يد"، ل ماض والتاء للتأنيثفع" أثأت"، اسم موصول مفعول" ما"

  .واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا صلة املوصول والعائد حمذوف تقديره أثاته
ومما يدل ، جمرد التمين وهذا كثري يف كالم العرب" ال"حيث أريد باالستفهام مع " أال عمر"يف : الشاهد

  .صب املضارع بعد فاء السببية يف جوابهللتمين يف البيت ن" أال"على كون 
، والسندويب، وداود، ٣٣٥/ ١، وابن عقيل ٧٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وأيضا ذكره يف مغين ٢٩٣/ ١، وابن هشام ٤١، والسيوطي ص١٥٣/ ١واألصطهناوي، واألمشوين 
  ,٣٥٨ ص١، وسيبويه يف كتابه ج٦٦١اللبيب 

  ,٣٥٩ص ١ راجع الكتاب ج٢
هذه مبرتلة أمتىن فال خرب هلا، ومبرتلة " أال"فعند اخلليل وسيبويه أن : "١٥٣ ص١ قال األمشوين ج٣
  .فال جيوز مراعاة حملها مع امسها وال إلغاؤها إذا تكررت" ليت"

 "مستطاع"وخالفهما املازين واملربد فجعالها كارد من اهلمزة وال حجة هلما يف البيت، إذ ال يتعني كون 
مبتدأ مؤخرا، " ورجوعه"خربا مقدما، " مستطاع"فاعال، بل جيوز كون " ورجوعه"خربا أو صفة، 

  .وإىل مذهب سيبويه أميل. هـ. ا". واجلملة صفة ثانية، وال خرب هناك

)١/٥٥٢(  

  



، فال يليها حينئذ إال فعل ظاهر أو مقدر أو معمول فعل مؤخر، أن تكون للعرض والتحضيض: والرابع
  .ألا خمتصة بالفعل" ليس"وال عمل " إن" عمل وال تعمل

  .١مل يصح" إن"وما ذكره ابن احلاجب من أن اليت للعرض تعمل عمل 
  .النافية بل هي حرف بسيط" ال"وقد ذهب بعضهم إىل أن اليت للعرض ليست مركبة من اهلمزة و

  .بتركيبها لالستفتاح فهي غري مركبة على األظهر خالفا ملن قال ٣"اليت "٢"أال"وأما 
  .أنه أطلق فشمل اليت للعرض: أحدمها: إذا تقرر هذا، فاعلم أن كالم املصنف مناقش من وجهني

  .فلعله يقول بأا غري مركبة من اهلمزة وال فلم يشملها اإلطالق: فإن قلت
  .٤"مركبة"فدل على أا عنده : قد استثناها يف الكافية والتسهيل: قلت

 موافقة املازين واملربد يف تسوية اليت للتمين باليت للتوبيخ واإلنكار، واليت واآلخر أن مقتضى كالمه هنا
  .رد االستفهام، وهو خالف ما ذهب إليه يف غري هذا الكتاب

  :مث قال
  إذا املراد مع سقوطه ظهر... وشاع يف ذا الباب إسقاط اخلرب 

__________  
  ,٢٦١/ ١ الكافية ١
  . أ، ج٢
  . ج، ب٣
  . أ، ج٤

)١/٥٥٣(  

  

: كثر حذفه عند احلجازيني ووجب عند التميميني والطائيني ومن حذفه قوله تعاىل" ال"إذا علم خرب 
}ري١} قَالُوا لَا ض.  

  ".إذَا املراد مع سقوطه ظهر: "، ولذلك قال٢وإن مل يعلم وجب ذكره عند مجيع العرب
  .وال فرق بني الظرف وغريه خالفا ملن فصل

  :الث من نواسخ االبتداء فقالمث انتقل إىل القسم الث
__________  

  ,٥٠:  سورة الشعراء١
  " .ال أحد أغري من اهللا: " قوله صلى اهللا عليه وسلم٢

  :وقول الشاعر



  ورد جازرهم حرفا مصرمة
  وال كرمي من الولدان مصبوح

  .٢٣٦/ ١ابن عقيل . هـ. ا

)١/٥٥٤(  

  

  :ظن وأخواا
  انصب بفعل القلب جزأي ابتدا

  :لباب قسمانأفعال هذا ا
  .وهو ما دل على تصيري: وهو ما دل على يقني أو ظن أو عليهما، أو غري قليب: قليب

ومجيعهما تدخل على املبتدأ واخلرب فتنصبهما مفعولني وليس كل فعل قليب يعمل العمل املذكور، فلذلك 
  ".أعين أرى"قال 

:  أي١} نهم يرونه بعيدا، ونراه قَرِيباإِ{: وقد تكون للظن، وقد اجتمعا يف قوله تعاىل. علم: وهو مبعىن
  .يظنونه ونعلمه

  .٢فإن كانت بصرية أو من الرأي أو مبعىن أصاب رئته، تعدت إىل واحد، وإن كانت علمية فستأيت
إذا " ظلع الفرس: "يقال. مبعىن ظن، وقد تكون لليقني، فإن كانت مبعىن تكرب أو ظلع" خال: "مث قال

  .شيه فهي الزمةغمز يف م
ذا "وإن كانت مبعىن صار ، علم اليقني، فإن كانت مبعىن عرف تعدت إىل واحد وستأيت" علمت: "مث قال

  . فهي الزمة٣"علم
مبعىن علم، فإن كانت مبعىن أصاب تعدت إىل واحد وإن كانت مبعىن استغىن أو حزن أو " وجد: "مث قال

  .حقد فهي الزمة
وقد تكون مبعىن علم فيما طريقه النظر؛ فإن كانت مبعىن أم تعدت إىل لغري املتيقن، " ظن: "مث قال

  .واحد وستأيت
 -وهي لون-لغري املتيقن، وقد تكون مبعىن علم وهو قليل، فإن كانت من احلسبة " حسبت: "مث قال

  .فهي الزمة
__________  

  ,٧، ٦ سورة املعارج ١
  : يف قول ابن مالك٢



  ولرأى الرؤيا أمن ما لعلما
  ".أعلم"ج ويف أ، ب  ٣

)١/٥٥٥(  

  

  .١لغري املتيقن، ومصدرها زعم وزعم وزِعم" وزعمت: "مث قال
  .الزعم قول يقترن به اعتقاده صح أو مل يصح: قال السريايف

وإن كانت مبعىن مسن . فإن كانت مبعىن كفل أو رأس تعدت إىل واحد تارة بنفسها وتارة حبرف اجلر
  .وهزل فهي الزمة

  :للظن كقوله" عد"ل مث قا
   ... ...............................................٢فال تعدد املوىل شريكك يف الغىن

  . تعدت إىل واحد٣"احلسبان"من " حسب"فإن كانت مبعىن 
للظن، وهي غريبة ومضارعها حيجو، فإن كانت مبعىن غلب من احملاجاة، أو قصد أو رد، " حجا: "مث قال

  .م تعدت إىل واحد، فإن كانت مبعىن أقام أو خبل فهي الزمةأو ساق أو كت
__________  

باحلركات : "٢٩٣ويف خمتار الصحاح صفحة " تثليث الزاي كما يف القاموس: "١٥/ ٢ قال الصبان ١
  ".الثالث على زاي املصدر

وهو ، يه وسلم صدر بيت قائله النعمان بن بشري األنصاري اخلزرجي، ولد قبل وفاة النيب صلى اهللا عل٢
  .وهو من قصيدة ميمية من الطويل، أول مولود لألنصار بعد اهلجرة

  :وعجزه
  ولكنما املوىل شريكك يف العدم

واملراد منه هنا احلليف أوالناصر، ، يطلق يف األصل على عدة معان" املوىل"ال تظن " ال تعدد: "الشرح
 وأعدم فهو -ل يعدم بوزن علم يعلمعدم الرج: يقال،  الفقر-بضم العني وسكون الدال-" العدم"

  .معدوم إذا افتقر
ال تظن أن صديقك هو الذي يشاطرك املودة أيام غناك ويسرك وصفاء حالك، فإمنا الصديق احلق : املعىن

  .هو الذي يلوذ بك ويشاركك أيام فقرك وحاجتك وضيق ذات يدك وتألب احلادثات عليك
، مفعول أول" املوىل"، ا وفاعله ضمري مستتر فيهمضارع جمزوم " تعدد"ناهية " فال: "اإلعراب

حرف " ولكنما"، جار وجمرور متعلق بشريكك" يف الغىن"، مفعول ثان والكاف مضاف إليه" شريكك"
جار وجمرور متعلق " يف العدم"، خرب والكاف مضاف إليه" شريك"، مبتدأ" املوىل"، استدراك وماكافة



  .بشريك
: مبعىن الظن ونصب به مفعولني" عد"حيث استعمل املضارع من "  شريككفال تعدد املوىل"يف : الشاهد
  ".شريكك: "والثاين" املوىل"أحدمها 
، ٢٤٣/ ١، وابن عقيل ٢٢٩/ ١، وابن هشام ٧٩ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١٤٨/ ١وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ، ٤٢، والسيوطي ص١٥٧/ ١والسندويب، وداود، واألمشوين 
  ".احلساب"ويف أ .  ب، ج٣

)١/٥٥٦(  

  

فإذا دخلت عليه مهزة " دريت به"مبعىن علم، وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقولك " درى"مث قال 
  .١} ولَا أَدراكُم بِه{: النقل تعدت إىل واحد بنفسها وإىل ثان بالباء كقوله تعاىل

  .٢"ليفترسه"إذا استخفى له " ى الذئب الصيددر: "فإن كانت مبعىن ختل تعدت إىل واحد يقال
 فإن ٣} وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثًا{: كقوله تعاىل" وجعل اللذ كاعتقد: "مث قال

و مبعىن  أ٥} وجعلَ الظُّلُمات والنور{: ، وإن كانت مبعىن أوجد كقوله تعاىل٤كانت مبعىن صري فستأيت
، " على بعض٧"املتاع"جعلت بعض "أو مبعىن ألقى كقوهلم " جعلت للعامل كذا: " كقوهلم٦"أوجب"

  .تعدت إىل واحد، وإن كانت للشروع يف الفعل فقد تقدمت يف أفعال املقاربة
  : األمر كقوله٨"بلفظ"مبعىن ظن وال تستعمل إال " هب: "مث قال

  ٩مرأ هالكاوإال فهبين ا... فقلت أجرين أبا خالد 
__________  

  ,١٦:  سورة يونس١
  ".ليصيده" أ، ج ويف ب ٢
  ,١٩:  سورة الزخرف٣
  : عند قول ابن مالك٤

  أيضا انصب ا مبتدأ وخربا... واليت كصريا ............ 
  ,١ سورة األنعام ٥
  ".وجب" ب، ج ويف أ ٦
  ".متاعي" ب، ج ويف أ ٧
  ".بصيغة" ب، ويف أ، ج ٨
  .وهو من املتقارب،  السلويلابن مهام:  قائله٩



اختذين لك جارا تدفع عنه وحتميه، هذا أصله مث أريد منه الزم ذلك وهو الغياث " أجرين: "الشرح
  .أعددين واحسبين: أي" هبين"، "أبا مالك"يروى مكانه " أبا خالد"والدفاع واحلماية 

  .الكنيأغثين يا أبا خالد، فإن مل تفعل فظن أين رجل من اهل: فقلت: املعىن
، فعل أمر وفاعله ضمري مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول" أجرين"، فعل وفاعل" فقلت: "اإلعراب

إن شرطية مدغمة يف ال النافية، وفعل " وإال"، مضاف إليه" مالك"، منادى حبرف نداء حمذوف" أبا"
الفاء واقعة يف جواب " فهبين"، وإن ال تفعل مثال: الشرط حمذوف يدل عليه ما قبله من الكالم وتقديره

، مفعول ثان" امرأ"، الشرط هب فعل أمر وفاعله ضمري مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول أول
  . =نعت المرئ" هالكا"

)١/٥٥٧(  

  

، فإن كانت أمرا من تعلمت "هب"مبعىن اعلم، وال تستعمل إال بصيغة األمر مثل " تعلم: "مث قال
  : إىل واحد وتصرفت مث انتقل إىل القسم الثاين، وهو ما دل على تصيري فقال تعدت١"وحنوه"احلساب 

  أيضا ا انصب مبتدا وخربا... واليت كصريا ................. 
حكى . وهو ما دل على حتويل كصري وأصار وجعل ورد واختذ ووهب" صري"واألفعال اليت مثل : أي

  .وال تستعمل إال بصيغة املاضي. جعلين: أي" وهبين اهللا فداك: "ابن األعرايب
  :مث قال

  ...............من قبل هب ... وخص بالتعليق واإللغاء ما 
، وال ٣"تصريفهما" هلب وتعلم يف ذلك لعدم ٢"حظ"ختتص القلبية املتصرفة باإللغاء والتعليق، وال 

  ".ما من قبل هب: "قال. ٤"ولذلك. "ألفعال التصيري، إذ ليست قلبية
  :ر فعالوهي أحد عش

  .ترك العمل لفظا ومعىن لغري مانع، والتعليق ترك العمل لفظا ال معىن ملانع: واإللغاء هو
__________  

فيه مبعىن الظن وقد نصب به مفعولني أحدمها ياء املتكلم وثانيها " هب"فإن " فهبين امرأ"يف : الشاهد= 
  .صرحيني كما يف بيت الشاهدذا املعىن أن يتعدى إىل مفعولني " هب"والغالب على " امرأ"

وهب ذا املعىن فعل جامد ال يتصرف فال جييء منه ماض وال مضارع، بل هو مالزم لصيغة األمر، فإن 
ووهبنا لَه {:  كان متصرفا تام التصرف، قال تعاىل-وهي التفضل مبا ينفع املوهوب له-كان من اهلبة 

اقحإِس {.  
، والسندويب، وداود، ٣٠٠/ ١، وابن هشام ٧٩ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه



  ,٢٤٥/ ١، وابن عقيل ١٥٢/ ٢، وابن هشام يف املغين ١٥٧/ ١واألمشوين 
  ".وغريه" أ، ج ويف ب ١
  ".خص" أ، ج ويف ب ٢
  ".تصريفهما"ويف أ " تصرفها" ج ويف ب ٣
  ".وهلذا" أ، ب ويف ج ٤

)١/٥٥٨(  

  

  :تنبيه. ، واملعلق عامل يف احملل خبالف امللغى١"مالز"فاإللغاء جائز، والتعليق 
  .أما اختصاص هذه األفعال القلبية باإللغاء فال إشكال فيه

وكذلك ، "عرف ونظر وتفكر: "وأما التعليق فيشاركهن فيه مع االستفهام غريهن من أفعال القلوب حنو
  .وما مبعنامها" سأل وأبصر"

  :وقوله
  ............. كذا تعلم...واألمر هب قد ألزما ....... 

  .فال يستعمل ما ماض وال مضارع لعدم تصريفهما، أما ألزما صيغة األمر: يعين
  :وقوله

  سوامها اجعل كل ماله زكن... ولغري املاض من ............. 
فينصب املفعولني ، يعمل عمل املاضي" هب وتعلم"أن غري املاضي كاملضارع واألمر من سوى : يعين

  ".كل ماله زكن: "يه اإللغاء والتعليق وهلذا قالوجيوز ف
  .كلما علم للماضي من األحكام: أي

  :وقوله
  وجوز اإللغاء ال يف االبتدا

أن اإللغاء ليس بواجب بل جائز، وملا كان جوازه مشروطا بتوسط الفعل أو " وجوز: "فهم من قوله
  :فشمل ثالث صور" ال يف االبتدا: "تأخره قال

  .فهذه جيوز فيها اإللغاء واإلعمال، واإللغاء أرجح" زيد قائم ظننت: "ر عن املفعولني حنوأن يتأخ: األوىل
: وقيل. فهذه جيوز فيها األمران على السواء" زيد ظننت قائم: "أن يتوسط بني املفعولني حنو: الثانية

  .اإلعمال أرجح
فهذه جيوز " مىت ظننت زيد فاضل: "وأن يتقدم على املفعولني وال يبتدأ به بل يقدم عليه شيء حن: الثالثة

  .فيها األمران، واإلعمال أرجح، خالفا ملن منع اإللغاء



__________  
  ".واجب" أ، ج ويف ب ١

)١/٥٥٩(  

  

: فمذهب البصريني أنه ميتنع اإللغاء، وهو مفهوم قوله، فإن تقدم الفعل على املفعولني ومل يتقدمه شيء
  ".ال يف االبتدا"

 ١خفش إىل جوازه، لكن اإلعمال عندهم أرجح، وقد أجازه يف التسهيل بقبحوذهب الكوفيون واأل
وبتقليل قبحه بعد معمول " ظننت زيد قائم: " إلغاء املتقدم حنو٢"بقبح"حكم سيبويه : وقال يف شرحه

  ".زيد أظن أبوه قائم"ويف درجته اإللغاء يف حنو ، ٣"؟"قائم"مىت ظننت زيد : "اخلرب حنو
  :مث قال

  يف موهم إلغاء ما تقدما...  الشان أو الم ابتدا وانو ضمري
وجب عند من منع إلغاءه تأويله على " ظننت زيد قائم: "أنه إذا ورد ما يوهم اإللغاء للمتقدم حنو: يعين

  :أحد تأويلني
نية ضمري الشأن فيكون هو املفعول األول واجلملة بعده هي املفعول الثاين وعلى هذا يكون : األول

  .يا على عملهالفعل باق
، والفعل على هذا معلق، وعلى هذا "ظننت لزيد قائم: "نية الم االبتداء املعلقة، ويكون التقدير: والثاين

  :محل سيبويه قوله
  ٤وإخال أني الحق مستتبع.................................... ... 

__________  
  ,٧١ التسهيل ص١
  ".بفتح" أ، ج ويف ب ٢
  ".ائماق" أ، ج ويف ب ٣
  :وصدره. أبو ذؤيب اهلذيل من قصيدة يرثي ا أوالدا له مخسة ماتوا بالطاعون:  عجز بيت قائله٤

  فغربت بعدهم بعيش ناصب
من " ناصب"و" بقيت" مبعىن لقيت، ومنه الغابرين، وروي مكانه -بالغني املعجمة-" غربت: "الشرح

  .مستحق" مستتبع"ألفصح مبعىن ظن بكسر اهلمزة على ا" إخال" وهو التعب، -بفتحتني-النصب 
متعلق " بعيش"، ومضاف إليه، ظرف زمان متعلق بالفعل" بعدهم"، فعل وفاعل" فغربت: "اإلعراب

مضارع مرفوع معلق " وإخال"، صفة عيش جمرور مثله" ناصب"، مبحذوف يف حمل نصب من تاء الفاعل



حرف مشبه بالفعل " أين"، أنا: تتر وجوباوالفاعل مس، عن العمل لفظا لوجود الم االبتداء بعده تقديرا
خرب ثان إلن وهو أوىل من جعله صفة " مستتبع"خربه وفيه ضمري مستتر هو فاعله " الحق"، والياء امسه

. ونائب فاعل على كونه اسم مفعول، على كونه اسم فاعل. لالحق وفيه ضمري مستتر تقديره أنا فاعله
  ".إخال"ت مسد مفعويل ومجلة أن وامسها وخربها يف حمل نصب سد

، بالم االبتداء املضمرة، واألصل أين الحق" إخال"حيث علق الفعل " وإخال أين الحق"يف : الشاهد
وبقي الكسر بعد حذفها كما كان مع وجودها فهو مما نسخ لفظه " إخال"فحذفت الالم بعد ما علقت 

  .وبقي حكمه
  .١٥٣/ ١سيوطي يف مهع اهلوامع ، وال١٩١/ ١ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

)١/٥٦٠(  

  

  .أين لالحق: بالكسر على تقدير
  .ومن أجاز إلغاء املتقدم مل حيتج إىل تأويل ذلك

. أوىل من اإللغاء" ظننت زيد قائم: "وتقدير ضمري الشأن أو الالم املعلقة يف حنو: قال يف شرح التسهيل
  .١هـ. ا

  :محل ما أوهم ذلك على أحد التأويلني أيضا كقوله" قائممىت ظننت زيد : "ومن منع اإللغاء يف حنو
  ٢أين رأيت مالك الشيمة األدب......................................... ... 

  :مث انتقل إىل التعليق فقال
  والتزم التعليق قبل نفي ما

__________  
  ,٧١ التسهيل ص١
  ".األدبا" محاسة أيب متام منصوب القافية قائله بعض الفزاريني، ووقع يف: قال العيين:  عجز بيت٢

  :وصدره
  كذاك أدبت حىت صار من خلقي

  .وهو من البسيط
الكاف اسم مبعىن مثل وهو األحسن يف مثل هذا التعبري واسم اإلشارة يراد به مصدر " كذاك: "الشرح

 عنه يف البيت تأديبا مثل ذلك التأديب أدبت وذلك التأديب الذي عرب: الفعل املذكور، وتقدير الكالم
  :السابق له وهو قوله

  وال ألقبه والسوأة اللقب... أكنيه حني أناديه ألكرمه 



بكسر الشني اخللق ومجعها " الشيمة"بكسر امليم وفتحها بزنة كتاب قوام الشيء وما جيمعه، " مالك"
  ".وجدت" "رأيت"ويروى مكان ، شيم

  . رأس األخالق وقوام الفضائل هو األدبأدبت أدبا مثل ذلك األدب حىت صرت أعتقد أن: املعىن
تأديبا مثل هذا : جار وجمرور متعلق مبحذوف يقع مفعوال مطلقا ألدبت، والتقدير" كذاك: "اإلعراب

  =فعل ماض مبين للمجهول والتاء نائب فاعل " أدبت"التأديب أدبت 

)١/٥٦١(  

  

  .أن التعليق الزم خبالف اإللغاء" والتزم"فعلم من قوله 
  .١} وظَنوا ما لَهم من محيصٍ{: النافية، كقوله تعاىل" ما: "املعلقات وهي ستةمث ذكر 

النافية، ذكره النحاس، ومن أمثلة ابن " وال "٢} وتظُنونَ إِنْ لَبِثْتم إِلَّا قَليلَا{: أختها كقوله تعاىل" وإن"
  .ومل يعدها املغاربة من املعلقات" أحسب ال يقوم زيد"السراج 

  :حنو: القسم" الم" على أظهر األوجه و٣} ولَقَد علموا لَمنِ اشتراه{: حنو. االبتداء" والم"
  ٤إن املنايا ال تطيش سهامها... ولقد علمت لتأتني منييت 

__________  
، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب صار مقدم" من خلقي"، فعل ماض ناقص" صار"، ابتدائية" حىت= "

فعل وفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب أن وأن وما " رأيت"، حرف توكيد ونصب والياء امسها" أين"
  .خرب املبتدأ" األدب"، مضاف إليه" الشيمة"، مبتدأ" مالك"، دخلت عليه يف تأويل مصدر اسم صار

 مع تقدمه ألنه لو أعمله لقال" رأيت"فإن ظاهر أنه ألغى " رأيت مالك الشيمة األدب"يف : الشاهد
على أما مفعوالن ولكنه رفعهما فقال " األدب"و" مالك"بنصب " رأيت مالك الشيمة األدباء"

ليس : هو على اإللغاء واإللغاء مع التقدم جوازه مع التوسط والتأخر، وقال البصريون: الكوفيون
  ".مالك"بل هو من باب التعليق والم االبتداء مقدرة الدخول على ، كذلك

، ٢٥١/ ١، وابن عقيل ٣٢٠/ ١، وابن هشام ٨١راح األلفية ابن الناظم صذكره من ش: مواضعه
  ,١٥٣/ ١، وأيضا ذكره يف اهلمع ٤٣، والسيوطي ص١٦٠/ ١، واألمشوين ٤٧واملكودي ص

  ,٤٨ سورة فصلت ١
  ,٥٢ سورة اإلسراء ٢
  ,١٠٢ سورة البقرة ٣
  . هو للبيد بن ربيعة العامري من قصيدة طويلة من الكامل٤

ومعناه قدر، وحلقتها ، وأصلها فعيلة مبعىن مفعولة من مىن ميين بوزن رمى، املوت: املنية" ييتمن: "الشرح



  .مجع سهم: السهام" سهامها"، ال ختيب بل تصيب املرمى دائما" ال تطيش"، التاء ألا قد صارت امسا
  .ه أحد أبداإين موقن أنين سأالقي املوت حتما، ألن املوت نازل بكل إنسان ال يفلت من: املعىن

  =فعل ماض وفاعل " علمت"، قد حرف حتقيق، الالم موطئة للقسم" ولقد: "اإلعراب

)١/٥٦٢(  

  

 وباالسم ١} وإِنْ أَدرِي أَقَرِيب أَم بعيد ما توعدونَ{: ومل يعد بعضهم الم القسم واالستفهام باحلرف حنو
  .٢} ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا{: حنو

  .٣"علمت غالم أيهم عندك: "واملضاف إىل اسم االستفهام مثله يف ذلك حنو
  .واعلم أن اجلملة بعد املعلق يف موضع نصب؛ ألنه عامل يف املعىن

  ".علمت أزيد عندك أم عمرو؟: "ما معىن تعلق العلم باالستفهام يف حنو: فإن قلت
هام؛ ألنه مستحيل االستفهام عما أخرب أنه هذا كالم صورته االستفهام، وليس املراد به االستف: قلت

  .يعلمه، وإمنا املعىن علمت الذي هو عندك من هذين الرجلني
__________  

الالم واقعة يف جواب القسم وتأيت فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد " لتأتني= "
، وياء املتكلم مضاف إليه، واجلملة ال فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم" منييت"، الثقيلة

اسم إن منصوب بفتحة مقدرة " املنايا"، حرف توكيد ونصب" إن"، حمل هلا من اإلعراب جواب القسم
، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة" تطيش"، حرف نفي" ال"، على األلف منع من ظهورها التعذر

  .ن الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب إنفاعل وضمري الغائبة مضاف إليه واجلملة م" سهامها"
على أن الم االبتداء علقت علمت عن العمل أي منعته من االتصال " علمت لتأتيين منييت"يف : الشاهد

  .مبا بعده والعمل يف لفظه؛ ألن ما له صدر الكالم ال يصح أن يعمل ما قبله فيما بعده
، وأيضا ٤٤، والسيوطي ص٤٧ودي ص، واملك٨٢ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص: مواضعه

، وقطر ٥٧/ ٢، وأيضا ذكره يف مغين اللبيب ١٥٤٣/ ٢، وابن هشام ١٥٤/ ١ذكره يف مهع اهلوامع 
 ٧١٦، والشاهد رقم ١٦١/ ١، واألمشوين يف شرحه لأللفية ٢٧٩، وشذور الذهب ص٣٢٥الندى ص

  ,٤٥٦ ص١من خزانة األدب، وسيبويه ج
  ,١٠٩ سورة األنبياء ١
  ,٧١ه  سورة ط٢
ولو الشرطية ، ذكر ذلك أبو علي يف التذكرة" وإن أدري لعله فتنة لكم: "من املعلقات أيضا لعل حنو "٣

  :كقوله



  وقد علم األقوام لو أن خامتا
  أراد ثراء املال كان له وفر

 أمشوين. هـ. ا...". ذكر ذلك مجاعة من املغاربة" علمت إن زيدا لقائم: "وإن اليت يف خربها الالم حنو
١٦١/ ١.  

)١/٥٦٣(  

  

قد علمت أزيد مث أم عمرو وأردت أن خترب أنك قد علمت : كما أنك إذا قلت: " ما نصه١قال سيبويه
  .هـ. ا". أيهما مث

أن هذا الكالم على حذف مضاف، وأن املراد علمت جواب هذا : وحكى الشلوبني عن بعض املتأخرين
  .الكالم، وكان يفيت به ويراه يف بعض أقرائه

  :م أن كالم العرب ثالثة أقسامواعل
  .مطابقة اللفظ للمعىن وهو األكثر: األول
واملعىن " أظن قيامك"أمجعوا على جوازه، ومنع األكثر " أظن أن تقوم: "غلبة اللفظ للمعىن حنو: والثاين

  ".قيامك"على املسند واملسند إليه خبالف " أن تقوم"واحد، الشتمال 
  . مسألتنا، وغلب فيها جانب املعىن وإن كان اللفظ استفهاماغلبة املعىن للفظ حنو: والثالث

  :وقوله
  تعدية لواحد ملتزمه... لعلم عرفان وظن مه 

تعلقها بالنسب اخلربية وهي املتعدية إىل مفعولني، وقد ترد مبعىن العرفان متعلقة باملفرد " علم"األصل يف 
  .٢} م من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ شيئًاواللَّه أَخرجكُ{: كقوله تعاىل، فتتعدى إىل واحد

، وكذلك إن استعملت لليقني، ٣"اثنني"فإن كانت للتردد يف وقوع اخلرب فهي املتعدية إىل " ظن"وأما 
وما هو علَى {: امته، ومنه: أي" ظننت زيدا على املال: "وإن كانت للتهمة تعدت إىل واحد كقولك

  .٤}  بِضنِنيٍالْغيبِ
  . ومل ينبه على ذلك٦ الزمة إذا كانت من العلمة٥"علم"قد ترد : فإن قلت

__________  
  ,١٢٠ ص١ ج١
  ,٧٨ سورة النحل ٢
  ".مفعولني" أ، ج ويف ب ٣
  ,٢٤ سورة التكوير ٤



  ".علمة" ب، ج ويف أ ٥
  . إذا انشقت شفته العليا٦

)١/٥٦٤(  

  

  ".لعلم عرفان: "، وبقوله هنا" بفعل القلبانصب: "قد أخرجه بقوله أول الباب: قلت
  .كان ينبغي أن يقيد سائر أفعال الباب كما قيد علم وظن: فإن قلت

  .فإن غريمها ال يعمل حىت يكون مبعنامها اكتفى بتقييدمها" علم وظن"ملا كان األصل : قلت
  .لرئةمبعىن أبصر أو أصاب ا" رأى: "حنو" انصب بفعل القلب: "وأيضا فقد خرج من قوله

  .وحسب مبعىن صار أحسب وغري ذلك مما يدل على معىن غري قليب
  :مث قال

  طالب مفعولني من قبل انتمى... ولرأى الرؤيا امن ما لعلما 
  .فقيد الفعل بإضافته إىل مصدره، الرؤيا مصدر رأى احللمية

إِني {: احلس الباطن ومنهاحللمية تتعدى إىل مفعولني كعلم لكوا مثلها يف أا إدراك ب" رأى"أن : "يعين
 خالفا ملن منع تعديها إىل اثنني، وجعل ثاين املنصوبني حاال ويرده وقوعه معرفة يف ١} أَرانِي أَعصر خمرا

  :قوله
  ٢جتاىف الليل واخنزل اخنزاال... أراهم رفقيت حىت إذا ما 

__________  
  ,٣٦ سورة يوسف ١
ة يذكر فيها مجاعة من قومه فارقوه وحلقوا بالشام فصار يراهم من قصيد،  هو لعمرو بن أمحر الباهلي٢

  .وهو من الوافر، مناما
انطوى " جتاىف"اجلماعة يرتلون مجلة ويرحتلون مجلة، : والرفقة، بكسر الراء مجع رفيق" رفقيت: "الشرح
  .انقطع من اخلزل وهو القطع، ومادته خاء وزاي معجمتان والم" اخنزل"، وارتفع

  .كنايتان عن الظهور وبيان ما كان ما من أمر هؤالء" يل واخنزل اخنزاالجتاىف الل"
  .أرى هؤالء جمتمعني معي مناما، حىت إذا زال الليل واستيقظت ال أرى شيئا: املعىن

، أنا، والضمري مفعول أول: فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره" أراهم: "اإلعراب
، فاعل" الليل"، فعل ماض" جتاىف"، زائدة" ما"، ظرفية" إذا"، ابتدائية" حىت"، مفعول ثان" رفقيت"
  .منصوب على املصدرية" اخنزاال"، عطف على جتاىف" واخنزل"

 من مفعولني أحدمها الضمري املتصل به -من الرؤيا-" أرى"حيث أعمل " أراهم رفقيت"يف : الشاهد



  .ورأى مبعىن علم" رفقيت: "والثاين قوله
، ٢٥٤/ ١، وابن عقيل ٣٠٩/ ١، وابن هشام ٨٣ابن الناظم ص: كره من شراح األلفيةذ: مواضعه

  .١٥٠/ ١والسيوطي يف اهلمع ، ١٦٣/ ١، واألمشوين ٤٨والسندويب، واملكودي ص

)١/٥٦٥(  

  

منيت الرجال إىل : "لئال يعتقد أنه أحال على علم العرفانية ويقال" طالب مفعولني: "وإمنا قيد علم بقوله
  .هو انتسب" وانتمى"، نسبته" ياأبيه من

بنص على املراد؛ ألن الرؤيا تستعمل مصدر لرأى مطلقا حلمية كانت " رأى الرؤيا: "وليس قوله: قيل
  .١أو يقظية، ولكن املشهور استعماهلا مصدرا للحلمية

  :مث قال
  سقوط مفعولني أو مفعول... وال جتز هنا بال دليل 

  .حذف لغري دليل: حذف لدليل، واالقتصار: تصار؛ فاالختصاراختصار، واق:  ضربان٢"هنا"احلذف 
  .فأما حذف مفعويل هذا الباب، أو حذف أحدمها اختصارا فهو جائز

  :فمن حذفهما اختصارا قول الكميت
  ٣ترى حبهم عارا علي وحتسب... بأي كتاب أم بأية سنة 

__________  
  ,١٦٣/ ١ راجع األمشوين ١
  . ب، ج٢
 األسدي، من قصيدة هامشية ميدح فيها آل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو من  هو للكميت بن زيد٣

  .الطويل
رأى ههنا من الرأي مبعىن االعتقاد، مثل أن تقول رأي أبو حنيفة حل كذا، وميكن " ترى حبهم: "الشرح

" حتسب"كل خصلة يلحقك بسببها عيب ومذمة : العار" عارا"أن تكون رأي العلمية بشيء من التكلف 
  .تظن، من احلسبان: أي

  .يا من تعيب على حب أهل البيت، على أي كتاب تستند؟ أم بأية سنة تسترشد يف ذلك: املعىن
جار وجمرور " بأية"، عاطفة" أم"، مضاف إليه" كتاب"، جار وجمرور متعلق بترى" بأي: "اإلعراب

مفعول أول " حبهم"، يهفعل مضارع وفاعله مستتر ف" ترى"، مضاف إليه" سنة"، معطوف على األول
فعل مضارع وفاعله " وحتسب"، جار وجمرور متعلق بعار" على"، مفعول ثان" عارا"، وهم مضاف إليه

مستتر فيه، ومفعواله حمذوفان يدل عليهما الكالم السابق، والتقدير وحتسب حبهم عارا علي.  



حتسب حبهم عارا :  والتقدير،حيث حذف املفعولني لداللة سابق الكالم عليهما" حتسب"يف : الشاهد
علي.  

، ١٦٤/ ١، واألمشوين ٢٥٤/ ١، وابن عقيل ٣٢٣/ ١ذكره من شراح األلفية ابن هشام : مواضعه
  .١٥٢/ ١وذكره السيوطي يف مهع اهلوامع ، ٤٨واملكودي ص، والسندويب، وداود

)١/٥٦٦(  

  

}  يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه من فَضله هو خيراولَا يحسبن الَّذين{: ومن حذف األول اختصارا، قوله تعاىل
  .ما يبخلون به هو خريا هلم:  أي١

  :ومن حذف الثاين اختصارا قول عنترة
  ٢مين مبرتلة احملب املكرم... ولقد نزلت فال تظين غريه 

  .٣"مين"فال تظين غريه واقعا : أي
  .٧ وليس بصحيح٦ا اختصارا حذف أحدمه٥"شيخ الشلوبني "٤ومنع ابن ملكون

__________  
  ,١٨٠ آل عمران ١
  .عنترة بن شداد العبسي من معلقته املشهورة، وهو من الكامل:  قائله٢

بفتح احلاء، مبعىن احملبوب، اسم مفعول من أحب، وهو القياس، ولكنه قليل يف " احملب: "الشرح
" املكرم" مع أم هجروا الفعل الثالثي، االستعمال، واألكثر أن يقال اسم املفعول حمبوب أو حبيب،

  .على صيغة املفعول من اإلكرام
  .واهللا لقد نزلت أيتها احملبوبة مين مرتلة الشيء احملبوب املكرم فال تظين غري ذلك واقعا: املعىن

ناهية، " فال"فعل وفاعل، " نزلت"الواو للقسم والالم للتأكيد وقد حرف حتقيق، " ولقد: "اإلعراب
مفعول أول واملفعول الثاين " غريه"فعل مضارع جمزوم حبذف النون وياء املخاطبة فاعل، " تظين"

  .صفة له" املكرم"مضاف إليه، " احملب"مثله، " مبرتلة"، "نزلت"جار وجمرور متعلق بقوله " مين"حمذوف، 
ريه واقعا وهو حيث حذف املفعول الثاين اختصارا، والتقدير فال تظين غ" فال تظين غريه"يف : الشاهد

  .جائز عند مجهور النحاة خالفا البن ملكون
، ١٦٤/ ١، واألمشوين ٢٥٥/ ١، ابن عقيل ٣٢٤/ ١ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وداود، ١٥٢ ص١، وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ج٤٤، والسندويب، والسيوطي ص٤٨املكودي ص
  .١١٦/ ٢ واخلصائص ٢٠٠وخزانة األدب الشاهد 

  . ب، ج٣



، أستاذ حنوي جليل:  هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن ملكون اخلضرمي اإلشبيلي، قال ابن الزبري٤
وألف شرح ، وروى عنه ابن خروف والشلوبني، روى عن أيب احلسن شريح وأيب مروان بن حممد

  .من اهلجرةمات سنة أربع ومثانني ومخسمائة ، احلماسة، والنكت على تبصرة الصيمري، وغري ذلك
  . أ٥
  . قياسا على باب كان٦
: األول:  واستدلوا على رأيهم بأمرين-وهو الرأي السديد- جواز احلذف هو رأي مجهور النحويني ٧

: الثاين، هو رد على ابن ملكون أن مرفوع كان كالفاعل وخربها كاحلدث فلذلك امتنع احلذف هناك
  . بتصرف١٥٢/ ١السيوطي . هـ. ا. ورود السماع

)١/٥٦٧(  

  

  .وأما حذف أحدمها اقتصارا فال جيوز؛ ألن أصلهما مبتدأ وخرب
، "ظننت" يف ٣واجلواز، ٢ واجلواز به قال األكثر١واختلف يف حذفهما معا اقتصارا على مذاهب املنع

  .وهو مذهب األعلم، وما يف معناها، "علمت"وما يف معناها، واملنع يف 
 فلو مل يقارن احلذف قرينة حتصل بسببها فائدة مل ٥"سمع خيلمن ي: " إن وجدت فائدة كقوهلم٤واجلواز

إذ ال خيلو اإلنسان من ظن ما وال من علم وهذا اختيار املصنف يف غري هذا " أظن"جيز، كاقتصارك على 
 والشلوبني وظاهر ٦الكتاب ونسبه إىل سيبويه واحملققني ممن يدرى كالمه كابن خروف وابن طاهر

  .كالمه هنا إطالق املنع
  :مث قال

  مستفهما به ومل ينفصل... وكتظن اجعل تقول إن ويل 
مفرد معناه مجلة : اعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إىل مفعول واحد، ومفعوله له إما مفرد وهو نوعان

  : حنو٧ومراد به جمرد اللفظ، "قلت شعرا: "حنو
__________  

لعدم الفائدة إذ ال خيلو اإلنسان من ظن ، ققني وعليه األخفش واجلرمي ونسبه ابن مالك لسيبويه واحمل١
  .مهع. هـ. ا. ما وعلم ما وإليه أميل

. ا. يعلم: أي} أَعنده علْم الْغيبِ فَهو يرى{: وصححه ابن عصفور لقوله تعاىل،  وعليه أكثر النحويني٢
  .مهع. هـ

نسان قد خيلو من الظن وال خيلو من  مذهب األعلم واستدل حبصول الفائدة يف األول دون الثاين واإل٣
  ,١٥٢/ ١مهع . هـ. ا. علم



  . عليه أبو العالء بن إدريس٤
يظن مسموعه حقا وجعله بعضهم من احلذف لدليل، لداللة يسمع على األول وحالة التخاطب :  أي٥

هم يقع واملعىن من يسمع أخبار الناس ومعايب، ٤٠١٢وورد يف جممع األمثال للميداين رقم ، على الثاين
  .هـ. ا. يف نفسه عليهم املكروه

، بارع، حافظ، مشهور، حنوي: قال ابن الزبري،  وهو حممد بن أمحد بن طاهر األنصاري اإلشبيلي٦
اشتهر بتدريس الكتاب فما دونه، وله على الكتاب طرر مدونة مشهورة اعتمدها تلميذه ابن خروف 

باحلذق والنبل، وكان من حذاق النحويني وأئمة يف شرحه وكان يرحل إليه يف العربية موصوفا فيها 
  .املتأخرين وولد يف أشبيلية ومات يف عشر الثمانني ومخسمائة

  . أي مفردا يراد به جمرد اللفظ٧

)١/٥٦٨(  

  

}يماهرإِب قَالُ لَهلنصب إبراهيم٢"مبنيا للفاعل: "يطلق عليه هذا االسم، ولو كان يقال:  أي١} ي  ،
  .٣ا النوع، وممن أجازه ابن خروف وصاحب الكشافخالفا ملن منع هذ

وإما مجلة فيحكى به ويكون يف موضع مفعوله، وقد جيري جمرى الظن فينصب املبتدأ واخلرب مفعولني 
  :بشروط أربعة عند أكثر العرب

  .أن يكون مصدرا بتاء اخلطاب: أن يكون بلفظ املضارع، والثاين: األول
  :بينها بقوله: أال يفصل بينه وبني االستفهام بغري ثالثة أشياء: والرابعأن يكون بعد استفهام، : والثالث

  بغري ظرف أو كظرف أو عمل
عمرا : أيف الدار تقول: " وشبه الظرف هو ارور حنو٤"قائما"زيدا : تقول" أعندك: "فالظرف حنو

  ".جالسا
  :أحد املفعولني كقوله: ونعين به، هو املعمول: والعمل

   ... ...........................٥ لؤيأجهاال تقول بين
  :فالفصل ذه الثالثة مغتفر، وهلذا قال

  وإن ببعض ذي فصلت حيتمل
  .فإن فقد شرط من هذه الشروط تعينت احلكاية

  .مل ينص على الشرطني األولني: فإن قلت
__________  

  ,٦٠:  سورة األنبياء١



  ".مسمى الفاعل" أ، ب ويف ج ٢
  .ت ترمجته هو الزخمشري وتقدم٣
  ".مقيما" أ، ويف ب، ج ٤
  .الكميت بن زيد األسدي من قصيدة ميدح فيها مضر ويفضلهم على أهل اليمن: قائله،  صدر بيت٥

  :وعجزه
  لعمرو أبيك أم متجاهلينا

  .من الوافر
مبعىن " تقول. "مجع نائم" أنواما"بضم اجليم وتشديد اهلاء مجع جاهل ويروى مكانه " أجهاال: "الشرح

وهو " ألي"وهو تصغري ، من أجداد النيب صلى اهللا عليه وسلم: ولؤي، أراد م قريشا" بين لؤي "تظن،
الذي يتصنع اجلهل ويتكلفه وليس به : املتجاهل" متجاهلينا"قسم وميني، " لعمر أبيك"، الثور الوحشي

  .ي يتصنع النومالذ: واملتناوم، "متناومني"يروون ههنا " أنواما"والذين رووا يف صدر البيت ، جهل
أتظن قريشا جاهلني حني استعملوا يف واليام اليمنيني وآثروهم على املضريني؟ أم تظنهم عاملني : املعىن

حبقيقة األمر مقدرين سوء النتائج غري غافلني عما ينبغي العمل به، ولكنهم يتصنعون اجلهل ويتكلفون 
  =الغفلة ملآرب هلم يف أنفسهم؟ 

)١/٥٦٩(  

  

  .ليهما باملثالنبه ع: قلت
  .فتتحتم احلكاية" أتقول لزيد عمرو منطلق: "وهو أال يتعدى بالالم حنو، شرطا آخره: وزاد السهيلي

فعلى هذا ال ينصب " ويف شرحه بأن يكون مقصودا به احلال ١أن يكون حاضرا: وزاد يف التسهيل
  .، ومل يشترط غريه وفيه نظر٢"مقصودا به املستقبل

بل جائز واحلكاية :  بالشروط املذكورة واجب أم جائز؟ قلت٣"عمل الظن"قول إعمال ال: فإن قلت
  .جائزة

   هو باق على معناه أو صار مبعىن الظن؟٤"فهل"إذا عمل القول عمل الظن : فإن قلت
  .فيه خالف، والظاهر أنه مضمن معىن الظن: قلت

  :مث قال
  عند سليم حنو قل ذا مشفقا... وأجري القول كظن مطلقا 

 سليم إجراء القول جمرى الظن يف العمل مطلقا، أي بال شرط من الشروط املذكورة، حكاها لغة
  ".قلت زيدا قائما وقل ذا مشفقا: " فيقولون٥سيبويه



__________  
فعل مضارع وفاعله ضمري " تقول"، اهلمزة لالستفهام جهاال مفعول ثان مقدم" أجهاال: "اإلعراب= 

مبتدأ واخلرب " عمر"الالم الم االبتداء " لعمر"، مضاف إليه" لؤي"، مفعول أول" بين"، مستتر فيه
  ".جهاال"معطوف على قوله " متجاهلينا"عاطفة " أم"، مضاف إليه والكاف مضاف إليه" أبيك"، حمذوف
" جهاال"أحدمها : فنصب مفعولني" تظن"حيث أعمل تقول عمل " أجهاال تقول بين لؤي"يف : الشاهد
وهذا " جهاال"ع أنه فصل بني أداة االستفهام وهي اهلمزة والفعل، بفاصل وهو م" بين لؤي"والثاين 

  .الفصل ال مينع اإلعمال؛ ألنه معمول الفعل
، ٢٥٨/ ١، وابن عقيل ٢٣١/ ١، وابن هشام ٨٤ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

وذكره ، ٤٥والسيوطي ص، والسندويب، واألصطهناوي، ٤٨، وداود، واملكودي ١٦٤/ ١واألمشوين 
  ,٦٣ ص١، من خزانة األدب، وسيبويه ج٧١٦، والشاهد رقم ١٥٧/ ١يف اهلمع 

  ,٧٤ التسهيل ص١
  . أ، ج٢
  . ب، ج٣
  ".فهو" أ، ب ويف ج ٤
وزعم أبو اخلطاب وسألته عنه غري مرة أن ناسا من العرب يوثق بعربيتهم : "٦٣ ص١ قال سيبويه ج٥

  .هـ. ا". ع مثل ظننتوهم بنو سليم جيعلون باب قلت أمج

)١/٥٧٠(  

  

  :أعلم وأرى
  عدوا إذا صار أرى وأعلما... إىل ثالثة رأى وعلما 

 إىل مفعولني صارا بدخوهلا متعديني ١"قبل دخوهلا"املتعديتني " علم ورأى"إذا دخلت مهزة التعدية على 
  .إىل ثالثة

  .الذي كان فاعال قبل النقل: أوهلا
 ٢"أريت""و، "أعلمت زيدا عمرا فاضال: "كانا قبل دخول اهلمزة فتقولمها اللذان : والثاين والثالث

  ".زيدا عمرا فاضال
  :مث قال

  للثان والثالث أيضا حققا... وما ملفعويل علمت مطلقا 
من جواز حذفهما أو حذف أحدمها " علمت"للمفعول الثاين والثالث من األحكام ما ملفعويل : يعين



 ومنع حذف أحدمها اقتصارا، وغري ذلك كاإللغاء والتعليق خالفا ملن اختصارا أو حذفهما معا اقتصارا
والدليل على اجلواز قول ،  إن بين للفاعل٣منع اإللغاء والتعليق، وملن أجازمها إن بين الفعل للمفعول ال

تم كُلَّ ممزقٍ ينبئُكُم إِذَا مزقْ{: وقوله تعاىل، ٤"الربكة أعلمنا اهللا مع أكابركم: "بعض من يوثق بعربيته
يددلْقٍ جي خلَف كُمفعلق ينبئ وهو مبعىن يعلم٥} إِن .  

وأما املفعول األول فال جيوز تعليق الفعل عنه وال إلغاؤه، وجيوز حذفه اقتصارا واختصارا ومنع ابن 
  .واالقتصار عليه، والصحيح اجلواز، خروف حذفه

__________  
  . أ، ب١
  ."رأيت" ب، ج ويف أ ٢
  .والسياق يقتضي حذف اهلمزة ليستقيم املعىن" إال" يف األصل ٣
ظرف يف موضع اخلرب ومها اللذان كانا مفعولني، " ومع أكابرهم"مبتدأ، " والربكة"،  نا مفعول أول٤

  ".أعلمنا اهللا الربكة مع أكابركم"واألصل 
يف حمل نصب } لَفي خلْقٍ جديدإِنكُم {: ومجلة، مفعول أول" كم"، فعل مضارع" ينبئ"، ٧ سورة سبأ٥

  .سدت مسد املفعول الثاين والثالث لينبئ وقد علق الفعل عنها بالالم، ولذلك كسرت إن

)١/٥٧١(  

  

  :مث قال
  مهزة فالثنني به توصال... وإن تعديا لواحد بال 

ا دخلت عليها قد تقدم يف الباب السابق، أن علم مبعىن عرف، ورأى مبعىن أبصر يتعديان إىل واحد، فإذ
وذكر بعض النحويني أنه " أريت زيدا اهلالل"و" أعلمت زيدا عمرا: "مهزة التعدية تعديا ا إىل اثنني حنو

 كما أنه مل حيفظ نقل علم ١} وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها{: مل حيفظ نقل علم العرفانية إال بالتضعيف حنو
  .املتعدية إىل اثنني إال باهلمزة

  .وكالم املصنف نص على جواز نقل علم العرفانية باهلمزة، فإن مل يثبت مساعه فهو بطريق القياس
  . باهلمزة قياس يف الالزم مساع يف املتعدي وهو الصحيح٢"التعدي"ظاهر مذهب سيبويه : فإن قلت

  . يف شرح التسهيل أن ذلك قياس يف املتعدي إىل واحد أيضا٣"املصنف"ظاهر كالم : قلت
وذهب : وهذا مذهب طائفة من النحويني" بأضربت زيدا عمرا"ل يف باب تعدي الفعل ولزومه ومث

واملتعدي إىل اثنني من غري ،  باهلمزة قياس مطلقا يف الالزم واملتعدي إىل واحد٤"التعدي"األخفش إىل أن 
  .فهذه أربعة مذاهب، وذهب قوم إىل أنه مساع مطلقا" أعطى"باب 



  .إىل ثالثة بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم" علم"تعدي : عط وابن م٥وذكر احلريري
__________  

  ,٣١:  سورة البقرة١
  ".املتعدي" أ، ب ويف ج ٢
  ".املؤلف" ب، ج ويف أ ٣
  ".املتعدي" أ، ب ويف ج ٤
، كان أحد أئمة عصره يف اللغة، صاحب املقامات املشهورة، أبو حممد القاسم احلريري البصري:  هو٥
درة الغواص يف أوهام : مقاماته تدل على غزارة مادته وعلمه بأسرار العربية وله مصنفات حسنة منهاو

  .هـ٥١٦وتويف سنة ، وله شعر حسن، وملحة اإلعراب يف النحو، اخلواص

)١/٥٧٢(  

  

  : مث قال٢ مساع يف الالزم واملتعدي وهو ظاهر مذهب سيبويه١"بالتضعيف"والصحيح أن التعدي 
  فهو به يف كل حكم ذو ائتسا... هما كثاين اثين كسا والثان من

وبابه، وهو " كسا"املتعديني إىل اثنني مزة النقل مثل ثاين مفعويل " أعلم وأرى"يعين أن الثاين من مفعول 
  . املبتدأ واخلرب٣"أصلهما"كل فعل متعد إىل مفعولني ليس 

  ".كسا" يف باب ٤"كما"فيجوز االقتصار عليه وعلى األول، وميتنع اإللغاء 
فإن تعليق ، يف كل حكم بل يستثىن من ذلك التعليق" كسا" ثانيهما كثاين مفعويل ٥واعلم أنه ليس

املذكورتني عن الثاين جائز؛ ألن أعلم قلبية وأرى بصرية، وهي ملحقة بالقلبية يف ذلك، " أعلم وأرى"
  .٧}  تحيِي الْموتىرب أَرِنِي كَيف{: ٦"قوله تعاىل"ومن تعليق أرى عن الثاين 

  :مث قال
  حدث أنبأ كذاك خربا... وكأرى السابق نبا أخربا 

  :مجلة ما ذكر من األفعال املتعدية إىل ثالثة سبعة
  ".أعلم، وأرى، نبأ، وأنبأ، وخرب، وأخرب، وحدث"

  .٩ نبأ٨"ما"إىل ثالثة فمجمع عليه وأحلق سيبويه " أعلم وأرى"فأما تعدي 
__________  

  .، ج ب١
  . وارتضيت كالم صاحيب بصحة مذهب سيبويه٢
  ".أحدمها" أ، ب ويف ج ٣



  . أ، ب٤
  ".له"والسياق يقتضي حذف " ليس له ثانيهما" يف األصل ٥
  . ج٦
  ,٢٦٠ سورة البقرة ٧
  . أ، ب٨
الذي يتعداه فعله إىل ثالثة مفعولني وال جيوز ذلك أن تقتصر على مفعول : "١٩ ص١ قال سيبويه ج٩

د دون الثالثة؛ ألن املفعول هنا كالفاعل يف الباب األول الذي قبله يف املعىن وذلك كقولك منهم واح
  .هـ. ا". أرى اهللا زيدا بشرا أباك، ونبأت عمرا زيدا أبا فالن، وأعلم اهللا زيدا عمرا خريا منك

)١/٥٧٣(  

  

  .١ومستنده القياس" أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد"وزاد األخفش 
 ومن منع ٣} إِذْ يرِيكَهم اللَّه في منامك قَليلًا{: كقوله تعاىل، احللمية مساعا" أرى "٢وأحلق بعضهم

  .تعديها قبل اهلمزة إىل اثنني جعل الثالث حاال
" أرى"ومما أغفل ذكره مع أفعال هذا الباب وهو منها ، ٤وقد تقدم" علم"وأحلق احلريري وابن معط 

  .أظننت ومل يستعمل أظننت: أريت مبعىن للمفعول وهو مضارع ٥"مبينا"
  .٦هذه ال ماضي هلا وقد ذكره غريه" أرى"أن : "وذكر يف شرح التسهيل

__________  
  ,١٥٩/ ١السيوطي يف اهلمع . هـ. ا.  قياسا على أعلم وأرى، ومل يسمه١
  ,١٥٩/ ١مهع ...". وزاد ابن مالك أرى احللمية" هو ابن مالك ٢
  ,٤٣:  سورة األنفال٣
  .لم املنقولة بالتضعيف ع٤
  ".أمبنيا" ب، ج ويف أ ٥
  ".بغريه" ب، ج ويف أ ٦

)١/٥٧٤(  

  

  :حمتويات الد األول
  الصفحة املوضوع



   مقدمة٣
  "الدراسة: "القسم األول

   التعريف باملرادي املعروف بابن أم قاسم٩
  :الفصل األول: الباب األول

   العصر اململوكي٩
   مصر يف عهد املماليك١١
  تقال احلكم من األيوبيني إىل املماليك ان١٢
   دولتا املماليك١٢
   حضارة مصر يف عهد املماليك١٣
  "انتقال النشاط إىل مصر والقاهرة" احلركة العلمية ١٥
   عوامل نشاط احلركة العلمية١٦
   نتائج نشاط احلركة العلمية٢٠
   املؤلفات٢١
   مؤلفات عربية٢٣

  :الفصل الثاين
   نبذة عن مصر٢٧

)١/٥٧٥(  

  

  الصفحة املوضوع
   مصر٢٩
   النحو والنحاة يف عصر املماليك٣٠
   املعاصرون للمرادي املعروف بابن أم قاسم٣٢

  :الباب الثاين
  : الفصل األول٤٣
   صاحب األلفية٤٥
   ألفية ابن مالك٤٨

  :الفصل الثاين
   التعريف باملرادي٦١



   املرادي املعروف بابن أم قاسم٦٣
  : الفصل الثالث٧١
  ابن أم قاسم شيوخ ٧٣
   تالميذ املرادي املعروف بابن أم قاسم٨٥
   مؤلفاته٩٠

   الفصل الرابع١١٧
   الناقلون عن املرادي١١٩

  :الباب الثالث
  : الفصل األول١٨١
   أضواء على الشرح١٨٣
   االعتراضات الواردة على الناظم١٩٦

)١/٥٧٦(  

  

  الصفحة املوضوع
   نقله عن شيخه أيب حيان٢٠١
  ه نقله عن سيبوي٢٠٤
   مدى اعتماده على ابن الناظم يف شرحه لأللفية٢٠٧

  :الفصل الثاين
   اعتماد املرادي على السماع٢١٣
   ميوله للبصريني٢١٦
   خمالفته آلراء النحاة٢١٨
  : الفصل الثالث٢٢١
   شواهده٢٢٣
   اعتماده على القرآن الكرمي٢٢٩
   شرح اللغويات٢٣٠
  : الفصل الرابع٢٣٣
  لك وألفية ابن معط موقفه من ألفية ابن ما٢٣٥
   رغبته يف توضيح املسائل النحوية٢٣٩



  الظاهر من تعبري املرادي وتعبري النحاة أنه انفرد ا:  مسائل٢٤٢
   مذهبه النحوي٢٤٧
  :حتقيق شرح ألفية ابن مالك للمرادي:  القسم الثاين٢٤٩
   مقدمة احملقق٢٥١
   وصف املخطوط٢٥١
   منهج التحقيق٢٥٦

)١/٥٧٧(  

  

  ضوعالصفحة املو
   اجلزء األول٢٥٩
   مقدمة األلفية٢٦١
   الكالم وما يتألف منه٢٦٧
   املعرب واملبين٢٩٦
   النكرة واملعرفة٣٥٦
   الضمري٣٥٨
   العلم٣٩٠
   اسم اإلشارة٤٠٥
   املوصول٤١٦
   املعرف بأداة التعريف٤٦٠
   املبتدأ واخلرب٤٧٠
   كان وأخواا٤٩٢
   ما، ال، الت، إن املشبهات بليس٥٠٦
  املقاربة أفعال ٥١٥
   إن وأخواا٥٢٣
   ال اليت لنفي اجلنس٥٤٤
   ظن وأخواا٥٥٥
   أعلم وأرى٥٧١
   حمتويات الد األول٥٧٥



)١/٥٧٨(  

  

  الد الثاين
  حتقيق شرح ألفية ابن مالك: تابع القسم الثاين

  اجلزء الثاين
  الفاعل

...  
  :حتقيق شرح ألفية ابن مالك: تابع القسم الثاين

  :اجلزء الثاين
  :فاعلال

  .أو جارٍ جمراه، هو االسم املسند إليه فعل تام مقدم غري مصوغ للمفعول
فعل خمرج ملا مل يسند إليه كاملفعول، واملسند " املسند إليه"جنس يشمل الصريح واملؤول، و": فاالسم"

  ".زيد أخوك: "إليه غري الفعل حنو
  .رفوعها فاعال حقيقةفال يسمى م، وأخواا" كان: "خمرج للفعل الناقص حنو": وتام"

  ".زيد قام: "خيرج حنو" مقدم" فاعال واخلرب مفعوال على سبيل التوسع، ١وقد مساه سيبويه
: خيرج حنو" وغري مصوغ للمفعول"، فال ينبغي أن يذكر يف احلد،  حكم خمتلف فيه٢"وهذا: "قيل

  .الفاعل وليس بفاعلمما هو طريقة فُعل ويفعل، فإن مرفوعهما نائب عن " ضرب زيد ويضرب"
  .وقد اضطر الزخمشري إىل تسميته مفعوال بعد أن جعله فاعال: قال املصنف

وقد . ٤"بشرطها" والصفات واملصادر والظروف وارورات ٣"اسم الفعل"هو " واجلاري جمرى الفعل"
  :أشار إىل تعريف الفاعل مبثالني تضمنهما قوله

  ا وجهه نعم الفىتمنري" زيد... الفاعل الذي كمرفوعي أتى 
يف كونه امسا أسند إليه فعل تام مقدم غري مصوغ " أتى زيد: "الفاعل ما كان كزيد من قولك: فكأنه قال

يف كونه امسا أسند إليه اسم مقدم جارٍ جمرى الفعل " منريا وجهه"للمفعول، أو كان كوجهه من قولك 
  .املذكور

__________  
  . سيبويه٢١/ ١ راجع الكتاب ١
  ".وهو"ويف جـ . ، ب أ٢
  . جـ٣
  . ب، جـ٤



)٢/٥٨٣(  

  

  :مث قال. ٢واألول يغين عنه،  كمل به البيت١"ثان"فهو مثال " نعم الفىت: "وأما قوله
  فهو وإال فضمري استتر... وبعد فعلٍ فاعلٌ فإن ظهر 

قام : "لفاعل حنومرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله لكونه كاجلزء منه، فإن ظهر املسند إليه بعد الفعل فهو ا
فهو ضمري " قم: "أو مل يظهر قبله وال بعده حنو" زيد قام: "وإن مل يظهر بعده بل قبله حنو، "قمت"و" زيد

  .٥وال يتأخر عنه، ٤"الفاعل "٣"من"مستتر؛ ألن الفعل ال خيلو 
ده فاعل، فإن بعض األفعال ال يرفع فاعال فليس بع، على إطالقه" وبعد فعل فاعل: "ليس قوله: فإن قلت

  .خالفا ملن قال فيها ضمري املصدر، الزائدة" كان: "وذلك الفعل الزائد حنو
يف " قام قام زيد: "املراد ا النفي يف األشهر، واملؤكد يف حنو" قلما: "واملستعمل استعمال احلرف حنو

  ".ضرب زيد: "أحد األوجه، وللمبين للمفعول حنو
ن الفاعل يكون بعد الفعل ال قبله، وليس املراد أن كل فعل أ" وبعد فعل فاعل: "املراد بقوله: قلت

  . ما ذكرت٦"فيلزمه"يكون بعده فاعل 
: ال بد يف الشرط واجلزاء من مغايرة ومل يفد اجلزاء يف البيت إال ما أفاد الشرط؛ ألن التقدير: فإن قلت

  .فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل
__________  

  ".ثالث"ويف جـ .  أ، ب١
أتى : "ما رفع بفعل متصرف حنو: أحدمها: ومثل للمرفوع بالفعل مثالني: "٢٦٦/ ١ن عقيل  قال اب٢

  "".نعم الفىت: "ما رفع بفعل غري متصرف حنو: والثاين، "زيد
  ".عن"ويف أ .  ب، جـ٣
  ".فاعل"ويف جـ .  أ، ب٤
 مشيها وئيدا، ما للجمال: متمسكني بقوله،  هذا مذهب البصريني، وأما الكوفيون فأجازوا التقدمي٥

  .والصحيح مذهب البصريني لقوته، وتأوله البصريون على االبتداء وإضمار اخلرب الناصب
  ".فيلزم" أ، ويف ب، جـ ٦

)٢/٥٨٤(  

  

  .١"فتغايرا"الفاعل يف االصطالح " هو"للفاعل يف املعىن، وخرب " ظهر: "الضمري يف قوله: قلت
وإال : "قوله: فإن قلت. فهو الفاعل يف االصطالح، ىنفإن ظهر بعد الفعل ما هو له يف املع: واملعىن



  ".فعلت: "حنو، ٢"بارزا"ليس جبيد؛ ألن الفاعل قد يكون ضمريا " فضمري استتر
  .ال مقابل الضمري،  امللفوظ به٣"هنا"فإن املراد بالظاهر ، "فإن ظهر: "الضمري البارز مشله قوله: قلت

 مستتر، وبقيت حالة ٤"مضمر"أن الفاعل إما ظاهر وإما " وإال فضمري استتر: "مقتضى قوله: فإن قلت
  . حمذوفا يف باب النيابة وباب املصدر وباب التعجب٥"ضمريا"وهو أن يكون ، أخرى

؛ ألنه إمنا تكلم على فاعل ٦قد ذكر ذلك يف باب النيابة، وباب التعجب، وأما املصدر فال يرد هنا: قلت
  . وقد ذهب الكسائي إىل جواز حذف الفاعل مطلقاالفعل على أن يف التعجب واملصدر خالفا،

  :مث قال
  كفاز الشهدا"الثنني أو جمع ... وجرد الفعل إذا ما أُسندا 

إذا أسند الفعل إىل فاعل ظاهر مثىن أو جمموع، جرد يف اللغة املشهورة من عالمة التثنية واجلمع : أي
  ".وفاز الشهداء، فاز الشهيدان: "فتقول

__________  
  ".مغايرا"ويف جـ .  أ، ب١
  . أ، جـ٢
  ".هو"ويف ب .  أ، جـ٣
  ".ضمري"ويف جـ .  أ، ب٤
  . جـ٥
} ، أَسمع بِهِم وأَبصر{: والتعجب إذا دل عليه متقدم مثل} ، وقُضي الْأَمر{:  يف النائب عن الفاعل٦

وقال الشيخ يس . صريح الشيخ خالد بتصرفت. هـ. ا} أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة{: واملصدر حنو
فإن الفاعل فيه حمذوف وليس مبضمر؛ ألن املصدر ال يتحمل الضمري، وقال : قال الزرقاين: "يف املصدر
  .بتصرف. هـ. ا" يطعم: إطعام أُول مبشتق: يتحمله؛ ألن اجلامد: السيوطي

)٢/٥٨٥(  

  

  .يعين منه الظاهروإمنا ، "الثنني أو جمع: "أطلق يف قوله: فإن قلت
  .؛ ألن املسألة واحدة"والفعل للظاهر بعد مسند"قيد ذلك مبثاله، وأيضا بقوله يف البيت الذي يليه : قلت

  .ال فائدة يف ختصيصه ذلك باالثنني واجلمع؛ ألن املسند إىل املفرد جمرد أيضا: فإن قلت
  .نني واجلمع، فنبه على مواضع اخلالفمل ختتلف العرب يف فعل املفرد، وإمنا اختلفوا يف فعل االث: قلت

  :مث أشار إىل اللغة األخرى
   مسند-بعد-والفعل للظاهر ... سعدا وسعدوا : وقد يقال



، ومحل املصنف عليها قول النيب صلى اهللا عليه "أكلوين الرباغيث: "هذه اللغة ينسبها النحويون إىل
  . وقد نوزع يف ذلك٢" كةٌ بالنهارومالئ، يتعاقبونَ فيكم مالئكةٌ بالليل: "١وسلم

وجردها، وذكر . ألفيت يف كتب احلديث املروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة: وقال السهيلي
أخرجه مالك يف " ومالئكةٌ بالنهار، يتعاقبون فيكم مالئكةٌ بالليل: "منها قوله عليه الصالة والسالم، آثارا

  .املوطأ
 الواو فيه عالمة إضمار؛ ألنه حديث خمتصر رواه البزار ٣"إن: "ث مالكلكين أقول يف حدي: مث قال

  .هـ. ا" إن هللا مالئكة يتعاقبون فيكم: "فقال فيه. ٤مطوال جمردا
__________  

  . أ، ب١
تأيت طائفة عقب أخرى، وهو حديث صحيح، رواه البزار يف صحيح البخاري : أي" يتعاقبون "٢

  ,٢٢٦، ٤٤ن مالك يف التسهيل صـوأخرجه مالك يف موطئه، وذكره اب
  ".إذ"ويف أ .  ب، جـ٣
، من عالمة اجلمع املوجودة مع االسم الظاهر لعدم إسناده إىل الظاهر: أي، وجمردا" جمودا" ويف جـ ٤

  .٣٣/ ٢صبان . هـ. ا. بل إىل الضمري

)٢/٥٨٦(  

  

  .١من أنكرهاوحكى بعض النحويني أا لغة طيئ، وحكى بعضهم أزد شنوَءةَ وال يقبل قول 
  :مث قال

  من قرا"يف جواب " زيد"كمثل ... ويرفع الفاعلَ فعلٌ أُضمرا 
  .أن الفاعل قد حيذف رافعه: يعين

وهذا املثال حيتمل . قرأ زيد: من قرأ؟ أي: ٢"من قال"يف جواب " زيد: "جائز حنو: وحذفه، على قسمني
و األظهر؛ ألن األوىل مطابقة اجلواب زيد القارئ، وه: أي، فيه مبتدأ حمذوف اخلرب" زيد"أن يكون 

  هل قرأ أحد؟: كمثل زيد يف جواب: واألحسن أن يقال. للسؤال
وجتوز املصنف فعرب عن . وإن استجارك أحد:  أي٣} وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك{: وواجب حنو

  .احلذف باإلضمار
  .٥أعين الفعل وما جرى جمراه، وهذا أصح األقوال، ٤"املسند"وفهم من كالمه أن الرافع للفاعل هو 

  :مث قال
  كان ألنثى كأبت هند األذى... وتاء تأنيث تلي املاضي إذا 



__________  
  ,١٧٠/ ١ راجع األمشوين ١
  . جـ٢
  . من سورة التوبة٦ من اآلية ٣
  ".املسند إليه"ويف ب .  أ، جـ٤
  .ن فَعل أو ما ضمن معناهأحدها أن العامل املسند إليه م:  واألقوال هي٥

فيكون العامل معنويا، ورد بأنه ال يعدل إىل املعنوي إال عند تعذر ، النسبة: أي، أن رافعه اإلسناد: الثاين
  ...اللفظي وهو موجود

  ...ورد بأن الشبه املعنوي ال يستقر، شبهه باملبتدأ حيث خيرب عنه بفعله: الثالث
  . بتصرف١٥٩/ ١مهع . هـ. ا"... مات زيد: "د بقوهلمور... كونه فاعال يف املعىن: الرابع

  .وأميل إىل األول وعليه اجلمهور؛ لقوته وضعف الباقي

)٢/٥٨٧(  

  

  .ساكنة تدل على تأنيث فاعله" تاء"ولو بتأويل حلقته ، إذا أسند الفعل املاضي إىل مؤنث
  :جائز وواجب، وقد بني ذلك بقوله: وحلاقها على ضربني

  متصل أو مفهم ذات حرِ... ضمر وإمنا تلزم فعل م
  :أن هذه التاء ال تلزم الفعل إال يف حالني: يعين

: أو جمازيه حنو، "هند قامت: " متصل سواء كان حقيقي التأنيث حنو١"ضمري"أن يسند إىل : األول
  ".الشمس طلعت"

  .ضعف إثبات التاء،  إال أنت٢"قام"ما : فإن كان منفصال حنو
قامت "و، "قامت هند: "حنو، غري مجع وال جنس، اهر حقيقي التأنيث متصلأن يسند إىل ظ: الثاين

اهلندان."  
: أو جنسا حنو، " اليوم هند٣"قامت: ""أو منفصال حنو، "طلعت الشمس: "فإن كان جمازي التأنيث حنو

  .٤"سببني"مل تلزم التاء على " قامت اهلنود: "أو مجعا حنو، "نعمت املرأة"
فرج : واحلر": أو مفهم ذات حر: "من قوله، أن يكون حقيقي التأنيث: وهووقد فهم القيد األول 

  .٥املرأة
__________  

  ".مضمر"ويف ج ،  أ، ب١



  ".قال"ويف ج ،  أ، ب٢
  ".قام"ويف أ ،  ب، ج٣
  . أ، ج٤
فحذفت المه ، ومجعه على أحراح، حرح؛ فحذفت الم الكلمة بدليل تصغريه على حريح:  وأصل حر٥

فرج : ، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء، وهو بكسر احلاء"يد ودم: "فبقي مثل، اطاوهي احلاء اعتب
/ ١خضري . هـ. ا. املرأة كما يف املصباح، لكن املراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبرا كالطري

١٦٣.  

)٢/٥٨٨(  

  

  :ونبه على القيد الثاين؛ أعين االتصال بقوله
  أتى القاضي بنت الواقف: "حنو.. .وقد يبيح الفصل ترك التاء يف 

  ".إال" املفصول بغري ١"غري احلقيقي املتصل، ويف احلقيقي"ولكن خيتار إثبات التاء يف 
  ".أتى"أحسن من " أتت القاضي بنت الواقف: "فقولك

  :فبالعكس، وقد نبه عليه بقوله" بإال"فإن كان الفصل 
  اةُ ابن العالكما زكا إال فت... واحلذف مع فصل بإال فُضال 

  .أجود مما زكت، فما زكا إال فتاة
ومنه قراءة ، إال يف الضرورة، والصحيح جوازه يف النثر على قلة" بإال"وبعضهم ال جييز ثبوا مع الفصل 

  . ذكرها أبو الفتح٤} فَأَصبحوا لَا يرى إِلَّا مساكنهم{: ٣ وأيب رجاء اجلحدري٢مالك بن دينار
  :ومع ضمري اازي بقوله، ه قد ورد احلذف مع احلقيقي املتصلمث نبه على أن

 عواحلذف قد يأيت بال فصل، وم ...از يف شعر وقعضمري ذي ا  
  .قال فالنة: وحكى، ٥أما احلذف مع احلقيقي املتصل فذكره سيبويه

__________  
  . أ، ج١
كان : قال القتيب. ع أنس بن مالكأبو حيىي البصري، وردت الرواية عنه يف حروف القرآن، مس:  هو٢

يكتب املصاحف باألجرة، وكان من أحفظ الناس للقرآن، وكان يقرأ كل يوم جزءا من القرآن حىت 
  .مات سنة سبع وعشرين ومائة. بذنب مين، وما اهللا بظالم للعبيد: خيتم، فإن أسقط حرفا، قال

  .ري البصريالعجاج اجلحد، هو عاصم بن أيب الصباح:  أبو رجاء اجلحدري٣
مات : وقال خليفة بن خياط، أخذ القراءة عرضا عن عيسى بن عمر الثقفي ونصر بن عاصم وغريمها



  .قبل الثالثني ومائة
  .سنة مثان وعشرين ومائة: وقال املدائين

  . من سورة األحقاف٢٥ من اآلية ٤
  .هـ. ا" قال فالن: وقال بعض العرب: "٢٣٥ قال سيبويه ج ص٥

)٢/٥٨٩(  

  

  .هو شاذّ، ال جيوز إال حيث مسع: املصنف أنه لغة بعضهم، وقال بعضهموذكر 
  :فقد ورد يف الشعر كقوله، وأما احلذف مع ضمري اازي

  ١وال أرض أبقلَ إبقاهلا.......... ... 
  :وقوله

  ٢قربا مبرو على الطريق الواضح... إن السماحة واملروءة ضمنا 
__________  

يصف سحابة وأرضا خمصبة لكثرة ما .  جوين الطائي، أحد اخللعاء الفتاكعامر بن:  عجز بيت، قائله١
  .وهو من املتقارب، ا من الغيث

  :وصدره
  فال مزنة ودقَت ودقها

. املطر: الودق": ودقت"السحابة املثقلة باملاء، و: بضم امليم وسكون الزاي وفتح النون" املزنة: "الشرح
إذا ، أبقلت األرض: يقال. من اإلبقال": أبقل"، } دق يخرج من خاللهفَترى الْو{: ويف القرآن الكرمي

  .وهو النبات، أنبتت البقل: أي، خرج بقلها
ليس هناك من السحاب ما أمطر مطرا نافعا كهذه السحابة، وال توجد أرض تنبت البقل كما : املعىن

  .خترجه هذه األرض
وفاعله املستتر يف حمل نصب " ودقت"امسها، ومجلة " مزنة"، نافية تعمل عمل ليس" فال: "اإلعراب

وال نافية للجنس ، الواو عاطفة جلملة على مجلة" وال"، منصوب على أنه مفعول مطلق" ودقها"، خربها
" إبقاهلا"، واجلملة يف حمل رفع خربها، فعل ماضٍ والفاعل ضمري" أبقل"، أرض امسها، "إن"تعمل عمل 

  .مفعول مطلق
: حيث حذف تاء التأنيث من الفعل املسند إىل ضمري املؤنث، ويروى" وال أرض أبقل" يف: الشاهد

  .وحينئذ فال شاهد فيه" أبقلت"إىل التاء يف " إبقاهلا"أبقلت أبقاهلا؛ بنقل حركة اهلمزة من 
، ٢٤٧/ ١، وابن عقيل ٢٤٥/ ١وابن هشام ، ٩١ابن الناظم صـ: ذكره من شراح األلفية: مواضعه



وأيضا ذكره يف مهع . ٤٨، والسيوطي ص٥١، وداود، السندويب، واملكودي ص١٧٤/ ١ واألمشوين
 يف خزانة األدب، ٢، والشاهد رقم ٩٥/ ٤وذكره ابن يعيش يف شرح املفصل ، ١٧١/ ١اهلوامع 

  ,٢٤٠ ص١وسيبويه يف كتابه ج
زياد : يقال لهأحد بين عامر بن احلارث وهو الذي ، موىل عبد القيس، هو زياد بن سليمان:  قائله٢

للصلتان العبدي وليس : وقيل. وهو من قصيدة حائية يرثي ا زياد بن املغرية بن املهلب. األعجم
  . =وهو من قصيدة طويلة من الكامل. والصحيح أا لزياد بن األعجم. بصحيح

)٢/٥٩٠(  

  

  :وقوله
  ١فإن احلوادث أودى ا.......... ... 

__________  
قربا كائنا مبدينة مرو، وهي قصبة خراسان : أي، حمل النصب على أا صفة لقربيف " مبرو: "الشرح= 

  .وا كان سرير امللك، وهي مدينة عظيمة بينها وبني نيسابور اثنا عشر يوما
" واملروءة"، اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة" السماحة"، حرف توكيد ونصب" إن: "اإلعراب

وألف االثنني فاعل مبين على السكون يف حمل ،  مبين للمجهولضمن فعل ماضٍ" ضمنا"، معطوف عليه
، جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة لقرب" مبرو"، مفعول ثان لضمن" قربا"، رفع، وهو املفعول األول

  .صفة للطريق" الواضح"، جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة ثانية لقرب" على الطريق"
مسند إىل ضمري املؤنث وهو األلف العائدة إىل السماحة ؛ فإن ضمن فعل ماضٍ "ضمنا"يف : الشاهد

ومها مؤنثتان، ، بتاء التأنيث؛ ألا خرب عن السماحة واملروءة " ضمنتا: "واملروءة، والقياس فيه أن يقول
  .وهو حممول على الضرورة خالفا البن كيسان

  ,١٥٣ذكره داود يف شرحه لأللفية، وابن هشام يف شذور الذهب ص: مواضعه
 هذا عجز بيت لألعشى بن قيس، وهو من قصيدة له ميدح فيها رهط قيس بن معد يكرب الكندى ١

  .وهو من املتقارب، ويزيد بن عبد الدار احلارثي
  :وصدره

  فإما تريين ويل ملة
  :رواية سيبويه

  فإما ترى مليت بدلت
، فإن زاد عن ذلك فهو ما أمل وأحاط باملنكبني من شعر الرأس: ملة بكسر الالم وتشديد امليم: الشرح



وأراد ا نوازل الدهر وكوارثه اليت حتدث ، مجع حادثة": احلوادث "-بضم اجليم وتشديد امليم-اجلمة 
  .واحدة بعد واحدة

  .ذهب ا وأبادها وأهلكها": أودى ا"
 فإن ،فال تعجيب من ذهاا اليوم أو من ذهاب جتها، إن رأيتين فيما مضى وأنا شاب يل ملة: املعىن

  .املصائب وكر الغداة والعشي أذهبتها
فعل مضارع فعل الشرط " تريين"، إن ما، إن حرف شرط جازم وما زائد: مركبة من" إما: "اإلعراب

الواو " ويل"، وياء املتكلم مفعول به، والنون للوقاية، وياء املؤنثة املخاطبة فاعل، جمزوم حبذف النون
، مبتدأ مؤخر، واجلملة يف حمل نصب حال" ملة"، ف خرب مقدمللحال، يل جار وجمرور متعلق مبحذو

  .الفاء واقعة يف جواب الشرط" فإن"
فعل ماضٍ وفاعله " أودى"، اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة" احلوادث"، حرف توكيد ونصب: إن

ودى جار وجمرور متعلق بأودى، ومجلة أ" ا"، ضمري مستتر فيه جوازا يعود إىل احلوادث تقديره هو
  =وفاعله يف حمل رفع خرب إن، ومجلة إن وامسها وخربها يف حمل جزم جواب الشرط 

)٢/٥٩١(  

  

  .خالفا البن كيسان يف القياس عليه، وهو من ضرائر الشعر
  : بقوله-كونه غري مجع: أعين-مث أشار إىل القيد الثالث 

  كالتاء مع إحدى اللَّبِن، مذكر... والتاء مع مجع سوى السامل من 
وهي " كإحدى اللنب"أن حكم التاء مع املسند إىل غري املذكر السامل حكمها مع اازي التأنيث : عيني

  .فيجوز إثباا وحذفها، لبنة
سوى السامل من : "قام الرجال وقامت الرجال وقام اهلندات وقامت اهلندات؛ ألن قوله: فعلى هذا تقول

  .يشمل اجلمع املكسر والسامل من املؤنث" مذكر
  .فالتذكري على تأوهلم جبمع والتأنيث على تأوهلم جبماعة، وما ذكره يف مجع التكسري متفق عليه

فحكمه أيضا يف " بنات"أو مغريا وهو ، "كالطلحات"وأما املؤنث السامل؛ فإما أن يكون واحده مذكرا 
  .جواز األمرين حكم التكسري

قام : "إال من يقول" قام اهلندات: " يقولفال. فحكمه حكم واحده" كاهلندات"وإما أن يكون غري ذلك 
  .١هذا هو الصحيح وإليه ذهب يف التسهيل، "فالنة

إِذَا جاَءك {: كجمع التكسري، واختاره أبو علي، واستدلوا بقوله تعاىل" قام اهلندات: "وأجاز الكوفيون
اتنمؤ٢} الْم.  



  . الكوفيني، ومن وافقهم من البصرينيوأجيب بأن حذفها يف اآلية للفصل، وكالمه هنا موافق مذاهب
__________  

، مع كونه مسندا إىل "أودى: "حيث مل يلحق تاء التأنيث بالفعل الذي هو قوله" أودى"يف : الشاهد= 
فإين مل أجد هلذا الشاعر : فإن قلت. الذي هو مجع حادثة" احلوادث"عائدا إىل مؤنث وهو ، ضمري مستتر

اجلواب عن ذلك أن : قلت، مل يتغري الوزن" أودت ا: "؛ ألنه لو قالضرورة أجلأته إىل حذف التاء
فالقافية مؤسسة، والتأسيس هو األلف الواقع " أودى ا"ننبهك إىل هذه األلف املنطوق ا قبل الباء يف 

  .قبل حرف الروي حبرف متحرك
، ١٧٤/ ١، األمشوين ، السندويب٣٥٥/ ١ابن الناظم، وابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 ١ من خزانة األدب، وسيبويه يف كتابه ج٩٥٢، والشاهد رقم ٩٥/ ٤ابن يعيش يف شرح املفصل 
  ,٣٣٩ص
  ,٧٥ التسهيل ص١
  . من سورة املمتحنة١٢ من اآلية ٢

)٢/٥٩٢(  

  

فأجازوا ، وأما مجع املذكر السامل فال جيوز إحلاق التاء معه، إذا مل يسمع؛ ولذلك استثناه خالفا للكوفيني
  .الوجهني يف اجلموع الثالثة

  . لتغري واحده١فحكمه حكم التكسري، ويستثىن من ذلك البنون
  .واعلم أن اسم اجلمع كاجلمع املكسر

  :بقوله، كونه غري مقصود به اجلنس: مث نبه على القيد الرابع، أعين
  ألن قصد اجلنس فيه بني... واحلذف يف نعم الفتاةُ استحسنوا 

؛ ألن "قال فالنة: "من ال يقول" نعم الفتاة: "فيقول، "نعم وبئس"ستحسنوا احلذف يف أم ا: يعين
  .فيه جنسية، خالفا ملن زعم أا عهدية" أل"املقصود به جنس الفتاة، و

  . اإلثبات بل هو حسن، واإلثبات أحسن منه٢"من"وال يعين أن احلذف أحسن 
  ول أن ينفصالواألصل يف املفع... واألصل يف الفاعل أن يتصال 

واألصل يف املفعول أن ينفصل عنه بالفاعل ، أن األصل يف الفاعل أن يتصل بفعله؛ ألنه كاجلزء منه: يعين
  ".ضرب زيد عمرا: "حنو

  :مث قال
  ... ..........وقد يجاء خبالف األصل 



  .ضرب عمرا زيد: يقدم املفعول على الفاعل حنو: أي
  :وقد نبه عليها، فقال، جائز كما مثل، وواجب، وممتنع: أقسامعلى ثالثة ، وتقدميه على الفاعل

...........  
  وقد جيي املفعول قبل الفعل

  وواجب، ٣} فَرِيقًا هدى{: جائز حنو قوله تعاىل: وهو على ثالثة أقسام
__________  

  ".املكسر"ويف ب .  أ، ج١
  . ب، ج٢
  . من سورة األعراف٣٠ من اآلية ٣

)٢/٥٩٣(  

  

  .؛ ألن اسم االستفهام له الصدر، وممتنع ومينعه ما أوجب تأخره أو توسطه"أكرمت؟من : "حنو
  :مث قال

  أو أُضمر الفاعل غري منحصر... وأخر املفعول إن لبس حذر 
  :جيب تأخري املفعول يف ثالث مسائل

  :حنو، إذا خيف التباسه بالفاعل؛ خلفاء اإلعراب فيهما وال قرينة: األوىل
 على ذلك ٢وتظافرت.  قال ابن السراج١"كذا"فيتعني كون األول فاعال " ىضرب موسى عيس"

ال يوجد يف كتاب : وقال،  يف نقده على ابن عصفور٣نصوص املتأخرين، ونازعهم يف ذلك ابن احلاج
، ٤من غري تعيني" ضرب أحدمها"سيبويه شيء من هذه األغراض الواهية، وال يبعد أن يقصد قاصد 

  .٥مل، وال مينع أن يتكلم به لغة ويتأخر البيان إىل وقت احلاجةفيأيت باللفظ احملت
  .٦إذا أمجال: نعم، ميكن أن يقال

  .فينبغي أن يبقى مع الظاهر من تقدمي الفاعل، لكن ليس هذا قطعا على منعه
  :٩ } ٨فَما زالَت تلْك دعواهم {:  يف قوله تعاىل٧قال الزجاج يف معانيه

__________  
  . أ، ب١
تضافر القوم : "يقال، تضافر بالضاد املعجمة: هكذا اشتهر بالظاء، والصواب: "٣٩/ ٣ قال الصبان ٢

  "".تعاونوا: أي
كان عاملا بالعربية حمققا حافظا .  هو ابن العباس أمحد بن حممد األزدي اإلشبيلي املعروف بابن احلاج٣



دات على املقرب البن عصفور، للغات، وله خمتصر خصائص ابن جين، ونقود على الصحاح وإيرا
ومات . إذا مت يفعل ابن عصفور يف كتاب سيبويه ما يشاء: وأمايل على كتاب سيبويه، وكان يقول

  .هـ٦٤٧سنة 
وهناك دليل خامس مل يذكره وذكره األمشوين والسيوطي يف ، "ضرب أحدمها اآلخر: " قال األمشوين٤

  ".ا بأن العرب جتيز تصغري عمر وعمرو على عمريحمتج، فأجاز تقدمي املفعول واحلالة هذه"اهلمع 
  . ألن تأخري البيان إىل وقت احلاجة جائز عقال وشرعا٥
  . ألن اإلمجال من مقاصد العقالء٦
  . هو كتاب يف معاين القرآن له٧
  . من سورة األنبياء١٥ من اآلية ٨
  .١٧٦/ ١ راجع األمشوين ٩

)٢/٥٩٤(  

  

وال ، "زالت"ويف موضع نصب على خرب " زالت" اسم ١"أا"ى يف موضع رفع عل" تلك"جيوز أن تكون 
  .خمتصرا وبعضه باملعىن. هـ. خالف بني النحويني يف جواز الوجهني ا

؛ ألن "ضرب موسى عيسى: "وال يلزم من إجازة الزجاج الوجهني يف اآلية الكرمية، جواز مثل ذلك يف
 بقرينة ٣"االلتباس" فلو زال ٢ا، وذلك واضحخبربه" زال"التباس الفاعل باملفعول ليس كالتباس اسم 

 موسى ٤"ضربت: "تشري باألوىل إىل الصغرى، أو بقرينة لفظية حنو" ولدت هذه هذه: "معنوية حنو
  .جاز التقدمي، سعدى
فلو كان حمصورا ، "أكرمت زيدا: " غري حمصور، حنو٦"متصال" ضمريا ٥"الفاعل"أن يكون : الثانية

  ".ا ضرب زيدا إال أناوم: "٧"حنو"وجب تأخريه 
  ".إمنا ضرب زيد عمرا"، و"ما ضرب زيد إال عمرا: " بإال أو بإمنا حنو٨"املفعول"أن حيصر : الثالثة

  :وجيب تقدمي املفعول على الفاعل لثالثة أسباب
  ".إمنا ضرب زيدا عمرو"و" ما ضرب زيدا إال عمرو: " بإال أو بإمنا حنو٩"الفاعل"أن حيصر : األول
  ".أكرمك زيد: " ضمريا متصال وفاعله ظاهر حنو١٠"املفعول"أن يكون : والثاين
  .عند األكثرين" ضرب زيدا غالمه: "أن يعود عليه ضمري متصل بالفاعل حنو: الثالث

  :بقوله، فاعال كان أو مفعوال، وقد نبه املصنف على وجوب تأخري ما حصر
__________  

  . أ١



؛ ألن ما ١٧٦/ ١" وما قال ابن احلاج ضعيف: "األمشوينقال .  وال أميل لرأي ابن احلاج لضعفه٢
  .ويف غريها من باب اإلمجال، ذكره يف اآلية من باب اإللباس

  ".اللبس"ويف ب .  أ، ج٣
  ".ضرب"ويف جـ .  أ، ب٤
  . ب٥
  . أ٦
  . ب، جـ٧
  . ب، جـ٨
  . ب، جـ٩

  . ب١٠

)٢/٥٩٥(  

  

  ....أُخر... وما بإال أو بإمنا احنصر 
  .فال خالف يف وجوب تأخريه" إمناب"فأما احملصور 
فاعال كان أو ، فنقل املصنف أنه جيب تأخريه خالفا للكسائي، فإنه أجاز تقدميه" بإال"وأما احملصور 

  . الفاعل١"خبالف"مفعوال، ووافقه ابن األنباري على جواز تقدمي املفعول 
، ٢ وهو مذهب اجلمهوراجلواز مطلقا وهو مذهب الكسائي، واملنع مطلقا: واحلاصل ثالثة مذاهب

ونقل غريه أن مذهب البصريني والفراء والكسائي إجازة تقدمي . والتفصيل وهو مذهب ابن األنباري
  .٤" ٣" "بإال"املفعول إذا حصر 

  .٥وكالم املصنف هنا يقتضي موافقة الكسائي
  وقد يسبق إن قصد ظهر..... ... 

  .فإنه ال يظهر قصد احلصر معها إال بالتأخري، ٦"بإمنا"من احملصور " إن قصد ظهر: "واحترز بقوله
؛ ألن "أو أُضمر الفاعل غري منحصر: "ومل ينبه على باقي أسباب تقدمي املفعول، وهو مستفاد من قوله

  .العلة واحدة، وهي أن االتصال ال جيوز مع إمكان االنفصال يف غري املواضع املستثناة
  :مث قال

  خاف ربه عمر: "وشاع حنو
  ".خاف ربه عمر: "قدمي املفعول امللتبس بضمري الفاعل عليه؛ ألن الفاعل يف نية التقدمي حنوكثر ت: أي

  :مث قال



__________  
  ".دون"ويف ب .  أ، جـ١
  . واختاره اجلزويل والشلوبني؛ محال إلال على إمنا٢
  . ألنه يف نية التأخري٣
  ,١٧٧/ ١ راجع األمشوين ٤
  .وده وقد ارتضيت مذهب الكسائي لور٥
  ".بإال" أ، ب، ويف ج ٦

)٢/٥٩٦(  

  

  زانَ نوره الشجر: وشذ حنو.......... ... 
  .١شذ تقدمي الفاعل امللتبس بضمري املفعول عليه؛ ملا يلزم من عود الضمري على متأخر لفظا ورتبة: أي

  .٣، هذا والصحيح جوازه٢"مثل" حيكمون مبنع -إال أبا الفتح-والنحويون : قال املصنف
  .وأنشد غريه أبياتا أخر، ٤ على ذلك بالسماع، وأنشد ستة أبياتواستدل

وقد أجازه قبله وقبل أيب الفتح، األخفش من البصريني، والطوال من ، ٥وذكر جلوازه وجها من القياس
  .٦الكوفيني

وتأول املانعون بعض األبيات مبا هو خالف الظاهر، وقد أجازه بعضهم يف الشعر دون النثر، وهو 
  .، واهللا أعلم٧ ألن ذلك إمنا ورد يف الشعراإلنصاف؛

__________  
ابن . هـ. واألصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو متأخر رتبة ا،  ألن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا١

  ,٢٨٠/ ١عقيل 
  . أ، ب٢
  .نظما ونثرا:  أي٣
  : منها قوله٤

  من الناس أبقى جمده الدهر مطعما... ولو أن جمدا أخلد الدهر واحدا 
  :وقوله

  جزاء عليها من سوى من له األمر... وما نفعت أعماله املرء راجيا 
  :وقوله

  وحسن فعل كما جيزى سنمار... جزى بنوه أبا الغيالن عن كرب 



  :وقوله
  ورقى نداه ذا الندى يف ذرا اد... كسا حلمه ذا احللم أثواب سؤدد 

  :وقوله
  ويات وقد فعلجزاء الكالب العا... جزى ربه عين عدي بن حامت 

  :وقوله
  وكاد لو ساعد املقدور ينتصر... ملا رأى طالبوه مصعبا ذعروا 

  ,٤/ ٢صبان . هـ.  قاسه على املواضع اليت جيوز فيها عود الضمري على متأخر لفظا ورتبة ا٥
من أهل الكوفة وأحد أصحاب الكسائي ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهللا الطوال النحوي:  هو٦
ومل يشتهر له ، كان حاذقا بإلقاء املسائل العربية، قدم بغداد وأقرأ فيها، وحذق عن األصمعي. لفراءوا

  .هـ٢٤٣ومات سنة ، تصنيف
  .١٧٨/ ١ راجع األمشوين ٧

)٢/٥٩٧(  

  

  :النائب عن الفاعل
  :قال

  فيما له كنِيلَ خري نائل... ينوب مفعول به عن فاعل 
كالعلم به : ، أو معنوي٢ والتوافق والتقارب١"والتصحيح"ز قد حيذف الفاعل لغرض لفظي كاإلجيا

:  مخسة أشياء٤"أحد"، وينوب عنه بعد حذفه ٣واجلهل واإلام والتعظيم والتحقري واخلوف منه أو عليه
  .مفعول به، ومصدر، وظرف زمان أو مكان، وجمرور، خالفا ملن منع إقامة ارور

  .وال متييز، وال مشبه باملفعول خالفا ملن أجاز ذلك، ٥"وال حال"، وال ينوب عن الفاعل خرب كان
 ٦"وترتيله"وما أقيم مقام الفاعل نائب عنه يف مجيع أحكامه، كالرفع ووجوب التأخري وامتناع احلذف 

  ".أمضروب العبدان؟: "مرتلة اجلزء واإلغناء عن اخلرب يف حنو
  .إذا كان مؤنثا، واتصال تاء التأنيث بفعله

  . الفعل عن صيغته األصلية إىل صيغة تنبيه على ذلك٧"بتغري"ما ذكر عن الفاعل مشروطة إال أن نيابة 
__________  

  .وأصوب التصحيح كما يف اخلضري واألمشوين، "التعليل"ويف ب ، "التفصيل" أ، جـ ١
  .} بِمثْلِ ما عوقبتم{: اإلجياز، قال تعاىل:  األمثلة٢

  :وتصحيح النظم كقوله



  غريي وعلق أخرى ذلك الرجل... ا وعلقت رجال علقتها عرض
والتعليق ، علقين اهللا إياها وعلقها اهللا رجال غريي وعلق اهللا أخرى ذلك الرجل الختل النظم: إذ لو قال
  .هنا احملبة

  ".من طابت سريرته محدت سريته: "والتوافق والتقارب
تصدق على : "، اإلام"سرق املتاع: "اجلهل} ، فًاخلق اِإلنسانُ ضعي{: قال تعاىل: العلم به:  األمثلة٣

  ".طُعن عمر: "، التحقري"خلق اخلرتير: "، التعظيم بصون امسه عن لسانك"مسكني
  . ب، جـ٤
  . أ٥
  ".وترتيله"ويف أ ،  ب، جـ٦
  ".بتغيري"ويف ب ،  أ، جـ٧

)٢/٥٩٨(  

  

  :وقد أشار إىل كيفية التغيري فقال
 نممفأول الفعل اض... ...........  

  .ماضيا كان أو مضارعا: يعين
  .يف لغة" رِد"و، يف الفصحى" قيل: "منه ما يكسر أوله حنو: فإن قلت

  ".ردد"و" قُول: "مل يكسر إال بعد تقدير ضمة كما سيأيت، واألصل: قلت
  :مث قال

  باآلخر اكِسر يف مضي كوصل... واملتصل ......... 
  ".وصل"كالصاد من ، لهاملتصل باآلخر هو احلرف الذي قب

  .ال يكسر ما قبل آخره" رد"و" قيل: "فنحو: فإن قلت
  .كما سبق يف ضم أوله، بل كسر تقديرا: قلت

  :مث قال
  ............. ...واجعله من مضارع منفتحا

  :واجعل املتصل باآلخر منفتحا لفظا أو تقديرا كما سبق، مث مثّله فقال: أي
  لِ فيه ينتحىكينتحي املقو............ ... 

 ويفتح ما ٢"أوله"فيضم " ينتحى: " الذي يقال فيه إذا بين للمفعول١"ينتحي"املقول باجلر صفة للفظ 
  .قبل آخره



 مطردان -ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره يف املاضي أو فتحه يف املضارع: أعين-فهذان العمالن 
  . ملا مل يسم فاعله٣"مبين"يف كل فعل 

  :ما يف بعض األفعال عمل آخر، وقد نبه على ذلك فقالوقد يضاف إليه
 هوالثاين التايل تا املطاوع ...هكاألول اجعله بال منازع  

__________  
  ".ينتحي: ينتحى أي"ويف ب، ج ،  أ١
  ".آخره"ويف أ ،  ب، ج٢
  ".بين"ويف ب ،  أ، ج٣

)٢/٥٩٩(  

  

: فتقول" تعلّم: "ول فتضمه كما تضم األول حنواملطاوعة كاأل" تاء"اجعل احلرف الثاين الذي يتلو : أي
: مزيدة معتادة، وإن كانت لغري املطاوعة حنو" تاء"بضم أوله وثانيه، وكذلك كل فعل أوله " تعلِّم"

  ". وتكرب وتواىن وحتكم١"تبختر""
  .التاء باملطاوعة، ليس جبيد: فتقييد املصنف: فإن قلت

  .يما ذكرناه من األفعال شبيهة بتاء املطاوعة، فاكتفى بذكرهاهو كذلك، والعذر له، أن التاء ف: قلت
  . عبارة صحيحة لشموهلا٢"تاء"ومع ثانيه إن كان ماضيا مزيدا أوله : قوله يف التسهيل: فإن قلت

فإا مزيدة ، ٤مبعىن رمسه" ترمس الشيء: " يف قوهلم٣"كالتاء"لكنها مشلت غري املقصود أيضا : قلت
  .زيادا غري معتادة" تاء" لكوا ٥يهوهو ال يضم ثان

  :مث قال، ٦"معتادة" تاء"مزيدا أوله : فاألوىل أن يقال"
  كاألول اجعلنه كاستحلي... وثالث الذي مز الوصل 

  .وذلك واضح" استحلي"، "استحلى"يف : ضم أوله وثالثه فتقول، إذا كان أول املاضي مهزة وصل
  .٧وسيذكره" اختري وانقيد: "أن يقال" اختار وانقاد"ن األفصح يف ليس ذلك على إطالقه؛ أل: فإن قلت

  .وقد تقدم، "قيل"اجلواب عنه كاجلواب عن كسر : قلت
__________  

  ".جترب"ويف ب " تتحيز"ويف أ ،  ج١
  ,٧٧وراجع التسهيل ص" بتاء"ويف ج ،  أ، ب٢
  . أ، ب٣
  .دفنه:  رمسه أي٤



  ,٤٣/ ٢راجع صبان . هبل يسكن ثاني، إذا بين للمجهول:  أي٥
  . أ، ب٦
  : يف قول ابن مالك٧

  يف اختار وانقاد وشبه ينجلي... وما لفا باع وما العني تلي 

)٢/٦٠٠(  

  

  :مث قال
  عينا وضم جا كبوع فاحتملْ... واكسر أو امشم فا ثالثي أُعلْ 

فعول فُعل فيه تقديرا ما يقتضيه وقُصد بناؤه للم" قال وباع: "إذا كان املاضي ثالثيا معتل العني معلها حنو
  ".قُوِل وبيِع: "فيقال، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، القياس

إال أن العرب قصدوا ختفيفه؛ لثقل الكسرة على حرف العلة، فمنهم من حذف ضمة الفاء ونقل كسرة 
بعد كسرة فصار  ١"لسكوا" ياء"، "قول"وقُلبت الواو من " بيع"فسلمت الياء من ، العني إىل مكاا

  ".قيل وبيع: "اللفظ
  .ففي ذوات الياء عمالن، ويف ذوات الواو ثالثة، وهذه أفصح اللغات

:  ومعىن اإلمشام هنا٢"للضم"إال أنه يشم الفاء ، ومنهم من فعل ما تقدم من حذف الضمة ونقل الكسرة
  .ينبغي أن يسمى روما: شوب الكسرة شيئا من صوت الضمة؛ وهلذا قيل

  .وقد عرب عنه بعض القراء بالروم: قلت
  ما كيفية اللفظ ذا اإلمشام؟: فإن قلت

: ظاهر كالم كثري من النحويني والقراء أنه يلفظ على فاء الكلمة حبركة تامة ممتزجة من حركتني: قلت
  .ضمة وكسرة على سبيل الشيوع
كلمة حبركة تامة مركبة من كيفية اللفظ أن يلفظ على فاء ال: فقال. واألقرب ما حرره بعض املتأخرين

  .إفرازا ال شيوعا، حركتني
  .وهو األكثر، وهو األقل يليه جزء الكسرة، جزء الضمة مقدم

  . فصيحة تلي لغة الكسر يف الفصلة-أعين لغة اإلمشام-وهذه اللغة . ومن مث متحضت الياء
__________  

  ".لكوا"ويف أ ،  ب، جـ١
  ".الضم"جـ ، ويف أ،  ب٢

)٢/٦٠١(  



  

" قول" يف ١"الواو"فتسلم ، منهم من حيذف كسرة العني، إذ منها ينشأ الثقل وتبقى الفاء على ضمهاو
  .٢النضمام ما قبلها" بيع"وتقلب الياء واوا يف 

  :وعليها قول الراجز، ٣وهذه اللغة أضعف اللغات
   ... ............٤ليت شباب بوع فاشتريت

وصيد " عور يف املكان: "ليخرج ما عينه حرف علة ومل يعل، حنو؛ "اعتل"دون " أُعل: "وإمنا قال: تنبيه
  .فيه، فإن حكمها حكم الصحيح

  :مث قال
  ... .....................وإن بشكل خيف لَبس جيتنب 

__________  
  . ب١
  ".تقلب الواو ياء يف بِيع" ويف أ ٢
غة بالنسبة للغتني األوليني، وتعزى إىل ضعف هذه الل" فاحتمل: "" أشار بقوله١٨١/ ١:  قال األمشوين٣

  .هـ. ا" ومها من فصحاء بين أسد، لبين فقعس وبين دبري
  :رؤبة بن العجاج؛ وهو من الرجز املسدس، وصدره:  عجز بيت، قائله٤

  ليت وهل ينفع شيئا ليت
  .ابن يعيش" وهل ينفع"مكان " وما ينفع: "وروى
  .لتمين ال ينفع وال يفيد، فإن الشباب إذا ولّى ال يرجعأمتىن أن يباع الشباب فأشتريه، ولكن ا: املعىن

فعل مضارع مرفوع " ينفع"، حرف استفهام معناه النفي" وهل"حرف متن ونصب، " ليت: "اإلعراب
حرف متن " ليت"، قصد لفظه فاعل، واجلملة ال حمل هلا معترضة" ليت"مفعول " شيئا"، بالضمة الظاهرة

فعل مبين للمجهول ونائب الفاعل ضمري مستتر فيه واجلملة يف حمل " بوع"، امسه" شبابا"، مؤكد لألول
  .اشترى فعل ماضٍ والتاء فاعل" فاشتريت"، رفع خرب ليت

فإنه فعل ثالثي معتل العني، فلما بناه للمجهول أخلص ضم فائه، وإخالص ضم ، "بوع"يف : الشاهد
عض بين متيم، ومنهم ضبة، وحكيت عن الفاء لغة مجاعة من العرب، منهم من حكى املؤلف، ومنهم ب

  .هذيل
، ١٨١/ ١، واألمشوين ٢٦٨/ ١، وابن عقيل ٩٤ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٥٣/ ٢وأيضا ذكره يف مغين اللبيب ، ٣٨٠/ ١، وابن هشام ٥٤والسندويب، وداود، واملكودي ص
  .٧٠/ ٧يعيش يف شرح املفصل ، وابن ٢٤٨/ ١، وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع ٥٠والسيوطي 

)٢/٦٠٢(  



  

 وكسرها وجب حينئذ ١"أ"إذا خيف التباس فعل املفعول بفعل الفاعل بسبب شكل، وهو ضم الفاء 
بإخالص الضم أو باإلمشام، ويف " بعت يا عبد": "بيع"ذلك الشكل الذي بسببه وقع اللبس، فتقول يف 

والضم يف " بعت"، إذ لو أخلصت الكسر يف بإخالص الكسر أو باإلمشام" عقت يا زيد: "٢"عوق"
  .اللتبس فعل املفعول بفعل الفاعل" عقت"

وما ذكره من اجتناب الشكل امللتبس مل يتعرض له سيبويه، بل ظاهر كالمه جواز األوجه الثالثة 
  .٣مطلقا

  .القومغيث : ؛ ألنه يقال٤"وهو فُعلنا"غُثنا ما شئنا : ويؤيده ما حكاه ذو الرمة عن أمة بين فالن
  :مث قال

  وما لباع قد يرى لنحو حب........... ... 
من إخالص الكسر والضم واإلمشام " باع"أن الثالثي املضاعف املدغم جيوز يف فائه ما جاز يف فاء : يعين
: وقال بعضهم.  ولكن األفصح يف املضاعف الضم٥"هذه بضاعتنا رِدت إلينا: "وقرئ" حب ورد: "حنو

  .٦ريه، والصحيح اجلوازال جيوز غ
  ؟"قيل وبيع: " ما عرض يف حنو٧"من اإللباس"هل يعرض يف املدغم : فإن قلت

إذا نقلت ضمة عينه إىل " فعل"ال؛ ألن املضاعف إذا بين للفاعل فتحت فاؤه إال فيما كان على : قلت
" حب: "فقياس من راعى إزالة اللبس أن يقول.  فيعرض اللبس بإخالص الضم٨"حب: "الفاء حنو

  .بالكسر أو باإلمشام
__________  

  . ب، جـ١
  ".عيق"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ,١٨٢/ ١ راجع األمشوين ٣
  . أ٤
  .قراءة علقمة،  من سورة يوسف٦٥ من اآلية ٥
  ".ردت إلينا" لقراءة الضم ٦
  ".االلتباس"ويف جـ ،  أ، ب٧
  ".حبب"ويف ب ،  أ، جـ٨

)٢/٦٠٣(  

  



  :مث قال
  يف اختار وانقاد وشبه ينجلي...  تلي وما لفا باع وما العني

يفعل " انقاد: "أو بالفعل حنو" اختار: " عينه من الفعل املاضي املوزون بافتعل حنو١"ما اعتلت"يعين أن 
" اختري واختور: "فيقال، وهو الذي تليه العني ما فعل بفاء باع من الكسر والضم واإلمشام. بثالثه

  .ومن ضم الثالث ضم اهلمزة، ومن أمشه أمشها، ر اهلمزةوباإلمشام، ومن كسر الثالث كس
  ".اعتور: "فحكمه حكم الصحيح كما سبق يف الثالثي، حنو، واعلم أن ما مل تعل عينه من هذا النوع

  :فقال، شرع يف ذكر بقية األشياء اليت تنوب عن الفاعل،  الكيفية٢"بيان"وملا فرغ من 
  ر بنيابة حريأو حرف ج... وقابل من ظرف أو من مصدر 

  . ما ال يقبل النيابة٣"وحرف اجلر"إىل أن من الظرف واملصدر " وقابل: "أشار بقوله
  :فال يقبلها إال بشروط، أما الظرف

  ".سري وقت، وال جلس مكان: "فال جيوز، أن يكون خمتصا: األول
  .٤خالفا لألخفش" جلس عندك: "فال جيوز، أن يكون متصرفا: والثاين

  .خالفا البن السراج يف إجازته نيابة الظرف املنوي،  يكون ملفوظا بهأن: والثالث
  :إال بشروط، ٥"أيضا"وأما املصدر فال يقبلها 

__________  
  ".ما أعلت"ويف جـ .  أ، ب١
  ".ذكر"ويف ب .  أ، جـ٢
  ".ارور"ويف ب .  أ٣
  ,٤٥/ ٢ دم، صبان،  فاألخفش جيوز نيابة الظرف غري املتصرف مع بقائه على النصب٤
  . ب٥

)٢/٦٠٤(  

  

  .وحنوه" سبحان"أن يكون متصرفا، فال جيوز نيابة : األول
  .لعدم الفائدة" ضرب ضرب: "فال جيوز، أن يكون لغري جمرد التوكيد: والثاين

ما سري سري شديد، : ملن قال" بلى سري: "أو مدلوال عليه بغري العامل حنو، أن يكون ملفوظا به: والثالث
  .خالفا لبعضهم،  مل ينب١"العامل "فلو دل عليه
  :فال يقبلها إال بشرطني، وأما ارور

 ورب والكاف وما ٣"ومنذ"كمذ ،  احلرف اجلار له وجها واحدا يف االستعمال٢"أال يلزم: "األول



  .فال ينوب شيء من ذلك كما ال ينوب الظرف غري املتصرف، خص بقسم واستثناء
  .إذا دلت على التعليل" م والباء ومنكالال"أال يكون للتعليل : والثاين

  : ذلك يف قوله٤"بعضهم"ذكر ذلك بعض النحويني، وقد أجاز 
   ... ...........٥يغضي حياء ويغضى من مهابته

__________  
  ".بالعامل"ويف ب .  أ، جـ١
  ".يكون ال يقبل"ويف أ .  ب، جـ٢
  . ب٣
  . أ٤
قصيدة طويلة من البسيط ميدح ا الفرزدق زين من ،  صدر بيت، قائله الفرزدق مهام بن غالب٥

  .رضي اهللا عنه، العابدين علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
  :وعجزه

  فما يكلم إال حني يبتسم
، من اإلغضاء وهو إدناء اجلفون بعضها من بعض، يغمض جفونه: على صيغة املعلوم" يغضي: "الشرح

على " يكلم"أوائل الضحك، : االبتسام" يبتسم"عظيم واإلجالل، الت: اهليبة، واملهابة: املهابة": مهابته"
  .الثانية على صيغة اهول" يغضى"صيغة اهول، 

فهو يغمض جفونه من احلياء ويغمض الناس جفوم من . أن زين العابدين حمتشم ذو حياء وجالل: املعىن
  .فإذا ابتسم هدأ روع الناس، فما يكلم إال وقت ابتسامه، هيبته

فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وفاعله ضمري مستتر جوازا تقديره هو " يغضي: "إلعرابا
، الواو حرف عطف" ويغضى"، مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة" حياء"، يعود إىل املمدوح

يغضى فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على األلف ونائب الفاعل ضمري مستتر جوازا 
جمرور مبن وهو مضاف وضمري الغائب العائد إىل املمدوح مضاف " مهابته"، حرف جر" من"، ديره هوتق

  . =إليه

)٢/٦٠٥(  

  

كما أن األصل الذي ، ال تقوم مقام الفاعل" خرج زيد بثيابه: "وذكر ابن إياز أن الباء احلالية يف حنو
، فإنه ال يقوم مقام "ت من نفسطب: "كقولك" من"وكذلك املميز إذا كان معه . ينوب عنه كذلك

  .١الفاعل أيضا



  .٢وسيأيت يف بابه، يف هذا املثال غري جائز" من"دخول : قلت
يقتضي أن النائب إمنا هو حرف جر، فيكون يف حمل رفع كما نقل عن " أو حرف جر: "قوله: فإن قلت

  .الفراء
 ٣"مالزما"موع، وملا كان احلرف مذهب البصريني، أن النائب إمنا هو ارور ال احلرف وال ا: قلت

  .للمجرور اكتفى بذكره
  . والتسهيل أن النائب هو اجلار وارور معا٤وظاهر كالمه يف الكافية

  :مث قال
  يف اللفظ مفعول به وقد يرد... وال ينوب بعض هذي إن وجد 

  .٥"وحرف اجلر"إىل الظرف واملصدر " ذي"اإلشارة 
__________  

فعل مضارع مبين للمجهول ونائب الفاعل ضمري مستتر " يكلم"، ريع، ما حرف نفيالفاء للتف" فما= "
فعل " يبتسم"، ظرف زمان متعلق بيتكلم" حني"، حرف استثناء ال عمل له" إال"، فيه جوازا تقديره هو

  .مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمري مستتر فيه جوازا تقديره هو
. هو اإلغضاء: ؛ ألن النائب عن الفاعل فيه هو ضمري املصدر أي"ويغضى من مهابته"يف : الشاهد
  .ألجل مهابته وهو مفعول له؛ فلذلك مل ينب عن الفاعل: للتعليل أي" من"وكلمة 

حرف جر للتعليل، " من"نائب فاعل يغضى مع اعترافه بأن " من مهابته: "وذهب األخفش إىل أن قوله
  .ه عن الفاعلوعنده أنه ال متنع نيابة املفعول ألجل

/ ١، وداود، والسندويب، واألمشوين ١٣١/ ٢، ٢٧٧/ ١ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٥٣/ ٢وذكره ابن يعيش يف شرح املفصل ، ١٨٣

  ,١٨٣/ ١ راجع األمشوين ١
  : عند قول ابن مالك٢

  والفاعل املعىن كطب نفسا تفد... واجرر مبن إن شئت غري ذي العدد 
  ".مقارنا"يف ب و،  أ، جـ٣
  ,٣٥ورقة ،  الكافية البن مالك٤
  ".اجلار"ويف ب .  أ، جـ٥

)٢/٦٠٦(  

  



  .أنه ال جيوز نيابة شيء منها مع وجود املفعول به: مذهب مجهور البصريني
 جييز ١"إمنا"جواز ذلك مطلقا، ونقله املصنف عن األخفش، ونقل بعضهم عنه أنه : ومذهب الكوفيني

  .فاملذاهب على ثالثة. إذا تقدم على املفعول بهنيابة غري املفعول به 
وبقول الكوفيني أقول؛ إذ ال مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أيب : قال املصنف

  ".وقد يرد: "ويف هذا وحنوه أشار بقوله، ٣"ليجزى قوما مبا كانوا يكسبون: "٢جعفر
املصدر : وال أولوية لشيء منها، وقيل: ه األشياء، قيلوإذا فقد املفعول به جازت نيابة كل واحد من هذ

  .٨" ٧"ظرف املكان أوىل: ٦، وقال الشيخ أبو حيان٥ارور:  وقيل٤أوىل
__________  

  . أ، ب١
أبو جعفر يزيد بن القعقاع املخزومي املدين، أحد أصحاب القراءات العشر، انتهت إليه رياسة :  هو٢

  .هـ١٣٠هلها يف القراءة، ومل يكن أحد أقرأ للسنة منه، وتويف سنة اإلقراء باملدينة، وكان إمام أ
نائب فاعل مع تقدم املفعول به وهو " مبا"،  من سورة اجلاثية؛ فيجزى مبين للمفعول١٤ من اآلية ٣

  .وارتضيت رأي الكوفيني للدليل، قوما
  ,٤٧/ ٢صبان . هـ. ا.  ألنه أشرف جزأي مدلول العامل٤
  ,٤٧/ ٢صبان . هـ. ا. سطة اجلار ألنه مفعول به بوا٥
ولد مبطخارش من ضواحي غرناطة، وتلقى عن كثريين، .  هو حممد أثري الدين بن يوسف الغرناطي٦

منهم ابن الضائع، مث هاجر وضرب يف مغارب األرض ومشارقها، مث انتهى به املطاف إىل القاهرة، فأخذ 
وملخصه ارتشاف الضرب ، التذييل والتكميل: عن ابن النحاس وصنف كثريا، فمن مؤلفاته يف النحو

من لسان العرب، وكان على مذهب ابن الضائع يف منع االستشهاد باحلديث؛ ولذا رد على ابن مالك 
  .هـ٧٤٥يف شرحه على التسهيل بكالم مسهب، وتويف بالقاهرة سنة 

  ".واخترت إقامة ظرف املكان: " قال أبو حيان يف االرتشاف- ب٧
بل بااللتزام كداللته على املفعول ،  ارور خالفا وداللة الفعل على املكان ال بالوضعألن يف إنابة "٨

. هـ. ا" به، فهو أشبه املفعول به من املصدر وظرف الزمان؛ لداللة الفعل وضعا على احلدث والزمان
 ٢قال الشيخ الصبان جـ. وارتضيت رأي الشيخ أيب حيان. نقال عن اهلمع، ٤٧ ص٢صبان جـ

لكن هذا البحث ال مينع أولوية ظرف املكان؛ ألن غايته عدم داللة الفعل  " .............. :٤٧ص
أصال على احلدث والزمان املختصني، وداللته التزاما على املكان، فلم خيرج من كونه أشبه باملفعول به 

  .١٨٤/ ١وراجع األمشوين . هـ. ا" منهما

)٢/٦٠٧(  

  



  :مث قال
ن...  من وباتفاق قد ينوب الثانباب كسا فيما التباسه أُم  

  .باب كسا، وباب ظن، وباب اختار: ثالثة أنواع، املتعدي إىل مفعولني
  .ليس أصلهما املبتدأ واخلرب،  متعد بنفسه إىل مفعولني١"فعل"كل : فباب كسا
  .أصلهما املبتدأ واخلرب،  متعد بنفسه إىل مفعولني٢"فعل"كل : وباب ظن

  . متعد إىل واحد بنفسه وآخر بإسقاط حرف اجلر٣"علف"كل : وباب اختار
  . نيابة املفعول األول يف األبواب الثالثة٤"جواز"وال خالف يف 

أُعطي زيدا : "وأما الثاين فنقل املصنف االتفاق على جواز نيابته يف باب كسا بشرط أمن اللبس؛ فتقول
  .نه يلبسإال بنيابة األول أل" أعطي زيد عمرا: "وال جيوز حنو" درهم

وهو نقل غريب وسيأيت اخلالف ، منع إقامة الثاين إذا كان نكرة واألول معرفة:  الفارسي٥"عن"وحكي 
  .يف باب ظن

  .وأما باب اختار، فلم يتعرض له هنا
، ٦.هـ. ا. وال مينع نيابة املنصوب بسقوط اجلار مع وجود املنصوب بنفس الفعل : وقال يف التسهيل

  .ذهب اجلمهور تعيني رفع املنصوب بنفس الفعلوهذا مذهب الفراء، وم
  :مث قال

__________  
  . ب١
  . ب٢
  . ب٣
  . أ، ب٤
  . ب، جـ٥
  .٧٧ التسهيل ص ٦

)٢/٦٠٨(  

  

  وال أرى منعا إذا القصد ظهر... يف باب ظن وأرى املنع اشتهر 
  .فكل متعد إىل ثالثة" أعلم"تقدم بيان باب ظن، وأما باب 

والصحيح عندي جواز ذلك إن ، ١"ظن وأعلم"ن نيابة ثاين املفعولني من باب منع األكثرو: قال املصنف
  .هـ.  ا٣"جمرورا"، ومل يكن ثاين املفعولني مجلة وال ظرفا وال ٢أمن اللبس



وال مينع نيابة غري األول من : فلم يتعرض له، إال أن قوله يف التسهيل" أعلم"وأما الثالث من باب 
  .ضي جوازههـ يقت.  ا٤املفعوالت مطلقا

  ".أعلم زيدا فرسك مسرج: "فأجاز، وقد نقل جوازه عن بعضهم
  .٧" ٦" وابن أيب الربيع وابن املصنف، منع نيابته باتفاق٥ونقل ابن هشام اخلضراوي

  :مث قال
  بالرافع النصب له حمقَّقَا... وما سوى النائب مما علَّقا 

__________  
  ".أعلم فرسك مسرجا": وال، "ظن زيدا قائم: " فال جيوز عندهم١
أعلمت بكرا "و" ظننت زيدا عمرا: "فتقول يف،  كما يف األمثلة السابقة، وإن مل يأمن تعني األول اتفاقا٢

  ,١٨٥/ ١أمشوين . هـ. ا" أعلم بكر خالدا منطلقا"و" ظن زيد عمرا"و" خالدا منطلقا
  ".جار وجمرور"ويف ب .  أ، ج٣
  ,٧٧ التسهيل ص٤
  .من أهل اجلزيرة اخلضراء، األنصاري األندلسي، مد بن حيىي بن هشام اخلضراويأبو عبد اهللا حم:  هو٥

أخذ عن ابن خروف والرندي، وأخذ عنه الشلوبني، وكان . عاكفا على التعليم، كان إماما يف العربية
. املقال يف أبنية األفعال، واإلفصاح بفوائد اإليضاح: وله مصنفات منها. شاعرا ناثرا متصرفا يف األدب

  .هـ٦٤٦وتويف بتونس سنة 
 وحجتهم يف ذلك بأن املفعول األول صريح واآلخرين مبتدأ وخربا شبها مبفعويل أعطى، وبأن السماع ٦

  :إمنا جاء بإنابة كقوله
  كراما مواليها لئيما صميمها... ونبئت عبد اهللا باجلو أصبحت 

  ,١٨٦/ ١أمشوين . هـ. ا
  ". جيز نيابة الثالث باتفاقومل: "٩٥ قال ابن املصنف وهو الشارح ص٧

)٢/٦٠٩(  

  

أن ما تعلق بالفعل ومل يكن نائبا عن الفاعل فهو منصوب لفظا، كاملصدر والظرف واملفعول به أو : يعين
  ".مررت بزيد: "فيه أو له أو معه واحلال والتمييز واملستثىن بشرطه، أو حمال كارور حبرف حنو

فإن هذه ، ١اعل واملشبه به والنائب عنه كما ذكر يف التسهيلوما سوى الف: ينبغي أن يقول: فإن قلت
  .الثالثة مرفوعة

  .واهللا أعلم،  به٢"املشبه"فلم حيتج إىل ذكر الفاعل وال ، عىن بالرافع رافع النائب ال الفعل مطلقا: قلت



__________  
  ".صوبا لفظا أو حمالمن، وما تعلق بالفعل غري فاعل أو مشبه به أو نائب عنه: "٧٧ قال يف التسهيل ص١
  ".الشبيه"ويف جـ ،  أ، ب٢

)٢/٦١٠(  

  

  :اشتغال العامل عن املعمول
 الفعل املتصرف واسم الفاعل واسم املفعول دون ١"فيشمل"املراد بالعامل هنا ما جيوز عمله فيما قبله 

  .عمل فيما قبلهالصفة املشبهة واملصدر واسم الفعل واحلرف؛ ألنه ال يفسر يف هذا الباب إال ما يصلح لل
  :مث قال

  عنه بنصب لفظه أو احملل... إن مضمر اسم سابق فعال شغل 
  . سابق فعال٢"مضمر اسم"إن شغل : تقدير البيت

مفعول " فعال"و، صفة السم" سابق: "فاعل بفعل مقدر يفسره الظاهر، وقوله" مضمر اسم: "فقوله
  :حيتمل وجهني" لفظه أو احمللبنصب : "عن االسم السابق، وقوله: أي" عنه: "شغل، وقوله

ونصب " زيدا ضربته: "أن يكون املراد بنصب لفظه الضمري، أو حمله، فنصب لفظه حنو: أحدمها
  ".زيدا مررت به: "٣"حمله"

  .أن يكون املراد بنصب لفظ، االسم السابق أو حمله: والثاين
إن شغل : والتقدير، إعادة العاملوهو بدل اشتمال من اهلاء يف عنه ب" عن"فالباء مبعىن ، وعلى هذا

فإن الفعل لو مل يشتغل بالضمري " زيدا ضربته: "مضمر اسم سابق فعال عن نصب لفظ ذلك االسم حنو
" زيد"فإن الفعل لو مل يشتغل بالضمري لنصب حمل " زيدا مررت به: "أو نصب حمله حنو" زيدا"لنصب 

  .فيكون حمل ارور نصبا، "بزيد مررت: "فنقول
  أي االحتمالني أرجح؟:  قلتفإن

. إذا انتصب لفظا أو حمال ضمري اسم سابق ا: األول هو ظاهر لفظه، ويؤيده قوله يف التسهيل: قلت
  :إال أنه يلزم منه جتوز يف موضعني. ٤هـ

__________  
  ".فشمل"ويف ب ،  أ، جـ١
  . ب، جـ٢
  . ب، جـ٣
  .٨٠ التسهيل ص٤



)٢/٦١١(  

  

؛ ألنه فعل "زيد"مل يشغله الضمري عن نصب " زيدا مررت به: "إذا قلتفإنك ، "عنه: "قوله: أحدمها
شغله عن العمل يف : بتجوز مبعىن" زيد"شغله الضمري عن : الزم، لو سلط عليه مل ينصبه، ولكن قد يقال

  .حمله
والضمري ال ينصب لفظه؛ ألنه مبين، ويلزم منه أيضا تكرار، فإنه يقال " بنصب لفظه: "قوله: واآلخر

  :دبع
  أو بإضافة كوصل جيري... وفصل مشغول حبرف جر 

  ".أو احملل: "فذكر حرف اجلر على هذا التقدير تكرار؛ ألنه قد علم من قوله
  .١فتأمله، وأما االحتمال الثاين، فال يلزم منه شيء من ذلك

 التقسيم  اسم على فعل صاحل لنصبه لفظا أو حمال، فلم جيعل٢"قدم"إذا : ويؤيده قوله يف شرح الكافية
  .٣هـ. ا. يف الضمري بل يف االسم السابق

على أن استعمال الباء ، "بنصب: "يف قوله" عن"لوال ما فيه من استعمال البناء مبعىن ، وهذا وجه ظاهر
  .كثري" عن"مبعىن 

فإنه فعل اشتغل بضمري اسم سابق وليس من ، "زيد ما أحسنه: "يرد على كالمه كما قيل حنو: فإن قلت
  .مجاعالباب بإ

 يشغله عن االسم السابق؛ ألن فعل التعجب ال يعمل فيما قبله فخرج ٤"ال"ال يرد؛ ألن الضمري : قلت
  ".عنه: "بقوله

  :مث قال
  ................حتما ... فالسابق انصبه بفعل أُضمرا 

__________  
ا املذهب بأنه ال ورد هذ: "٢٩٣/ ١قال ابن عقيل . والثاين مردود،  فاألول بصري والثاين كويف١

بأن : ورد. هو عامل يف الظاهر والضمري ملغى: وقال قوم. يعمل عامل واحد يف ضمري اسم ومظهره
  .هـ. ا" األمساء ال تلغى بعد اتصاهلا بالعوامل

  ".تقدم"ويف جـ ،  أ، ب٢
 الفعل إنه إذا تقدم اسم على فعل صاحل لنصبه لفظا أو حمال وشغل: "٣٦ورقة ،  قال يف شرح الكافية٣

  .نص كالمه" عن عمله فيه بعمله يف ضمريه فلذلك االسم السابق
  ".مل" أ، ويف ب، جـ ٤



)٢/٦١٢(  

  

  .ال جيوز إظهاره، أن االسم السابق إذا نصب، فالناصب له عند اجلمهور فعل مضمر: يعين
  .إضمارا حتما؛ ألن الظاهر كالعوض منه، فال جيمع بينهما: أي" حتما"وهلذا قال 

  .مقتضى عبارته إجياب نصبه، وليس نصبه يوجب يف كل صورة كما سيذكر: فإن قلت
  .وذلك واضح،  حتما١"نصبه: "حيث يصح النصب، وليس املراد" حتما"انصبه باملضمر : املراد: قلت

  :وقوله
  موافق ملا قد أُظهرا...................... ... 

ضربت زيدا ضربته، أو يف : فالتقدير، "زيدا ضربته ":موافقا له يف املعىن واللفظ إن أمكن، حنو: يعين
  .٢"جاوزت زيدا: أي" "زيدا مررت به: "املعىن دون اللفظ إن تعذر، حنو

  :على مخسة أقسام، واعلم أن االسم الواقع بعده فعل ناصب لضمريه
  .واجب النصب، وواجب الرفع، وراجح النصب، ومستوٍ فيه األمران، وراجح الرفع

  :ول بقولهفأشار إىل األ
  خيتص بالفعل كإن وحيثما... والنصب حتم إن تال السابق ما 

أن النصب واجب إذا ويل االسم السابق شيئا خيتص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات التحضيض : يعين
  .وأدوات االستفهام إال اهلمزة، فإن النصب بعدها راجح ال واجب

  .٤"فأكرمه"حيثما زيدا لقيته : حنو" وحيثما" "إن زيدا ضربته: " بإن حنو٣"مثل"وقد 
__________  

  ".نصبا" أ، ويف ب، جـ ١
  . ب٢
  ".مثله"ويف أ ،  ب، جـ٣
  . أ، ب٤

)٢/٦١٣(  

  

  :مث أشار إىل الثاين بقوله
  خيتص فالرفع التزمه أبدا... وإن تال السابق ما باالبتدا 

  ما قبل معموال ملا بعد وجد... كذا إذا الفعل تال ما مل يرد 
  :١ين أن الرفع جيب لسببنييع



: حنو" ليتما"الفجائية، و" بإذا"، ومثّل املصنف ذلك ٢أن يتقدم على االسم ما خيتص باالبتداء: أحدمها
  ".ليتما بشر كلمته"و، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو

  : بعدها مذاهب٣"االشتغال"ففي اسم " إذا"أما 
 ال يليها فعل وال معمول فعل، وإمنا يليها ٤"األ"جواز نصبه وهو ظاهر كالم سيبويه، ووجوب رفعه؛ 

  .مبتدأ أو خرب
 غري ٥"أوالها"فمن . مؤولة مببتدأ أو املكسورة؛ ألن الكالم معها مبرتلة مبتدأ أو خرب: املفتوحة" إن"و

  .ذلك فقد خالف كالم العرب
  .وال يلتفت إليه، وإن كان سيبويه، رمحة اهللا عليه: قال يف شرح التسهيل

وإن مل يكن مقرونا ا وجب الرفع؛ ألن ، ٦"بعدها"فإن كان الفعل مقرونا بقد جاز النصب : صيلوالتف
فمذهب " ليتما"وأما .... وهو الصحيح: قيل. األخفش قد حكى عن العرب إيالءها الفعل املقرون بقد

ا، وعلى هذا وقد أجاز بعضهم وقوع اجلملة الفعلية بعده. اجلمهور أا ال يليها فعل وال معمول فعل
  . ميتنع النصب٧"ال"

زيدا يضربه : "وال جيوز" خرجت وزيد يضربه عمرو: "وذكر بعضهم مما خيتص باالبتداء واو احلال، حنو
  ".عمرو

__________  
  ".لشيئني"ويف جـ .  أ، ب١
  ".بإال" يف األصل ٢
  ".االشتغال عنه"ويف ب .  أ، جـ٣
  ".ألنه"ويف ب .  أ، جـ٤
  ".الهاوا"ويف أ .  ب، جـ٥
  . أ، جـ٦
  . ب، جـ٧

)٢/٦١٤(  

  

أن يكون بني االسم والفعل شيء ال يعمل ما بعده فيما قبله؛ كأدوات االستفهام والشرط : والثاين
يف االستثناء واحلروف الناسخة وكم اخلربية والم االبتداء " إال"والتحضيض واملوصول واملوصوف و

  .النافية" ما"و
  .١قدمي معمول ما نفي افعلى املذاهب يف ت، "ال"وأما 



ال يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ " هل"فالرفع يف هذا املثال وحنوه واجب؛ ألن " زيد هل لقيته؟: "مثال ذلك
  .٣"به" فال نطول ٢ومتثيل سائرها سهل، لكوا من أدوات الصدر

  . يرد ما قبله مفعوال ملا وجد بعده٤"تال الفعل شيئا لن"كذا إذا : وتقدير البيت
  : أشار إىل الثالث بقولهمث

  وبعد ما إيالؤه الفعل غلب... واختري نصب قبل فعل ذي طلب 
  :أن النصب يترجح على الفعل بثالثة أسباب: يعين

زيدا اضربه، وعمرا : "وهو األمر والنهي والدعاء حنو، أن يقع اسم االشتغال قبل فعل ذي طلب: األول
  ".اللهم عبدك ارمحه"، و"ال نه

" وما، وال، وأن، كاالستفهام باهلمزة، وحيث"أن يكون االسم بعد شيء غلب إيالؤه الفعل : ينوالثا
  ".ما زيدا لقيته"، و"حيث زيدا تلقاه أكرمه"و" أزيدا ضربته: "حنو

  :أن يكون االسم بعد عاطف على مجلة فعلية، وهو املراد بقوله: والثالث
  ر أوالمعمول فعل مستق... وبعد عاطف بال فصل على 

__________  
 فمن أجاز تقدمي معموهلا جوز االشتغال والنصب يف االسم السابق، ومن منعه فيها منعه وأوجب ١

واهللا ال ، زيد"، "زيد ال أضربه"الرفع، واألصح التفصيل، وهو املنع يف جواب القسم دون غريه 
  ".أضربه

زيد ليتين أكرمه، ما زيد ! زيد كم لقيتهزيد إن زرته يكرمك، وهل رأيته؟ وهال كلمته، :  من األمثلة٢
  .إال يضربه عمرو، زيد ما ضربته، زيد الذي ضربته، زيد رجل ضربته

  ".فيه"ويف جـ .  أ، ب٣
  ".كان الفعل تال شيئا مل" أ، ويف ب، جـ ٤

)٢/٦١٥(  

  

إمنا ، "لقيت زيدا وعمرا كلمته: "مثال ذلك. من ذات الوجهني وستأيت" مستقر أوال: "واحترز بقوله
  .رجح النصب للمشاكلة بعطف فعلية على مثلها

فال أثر للعطف مع الفصل بأما؛ " قام زيد وأما عمرو فأكرمته: " حنو١"من" "بال فصل: "واحترز بقوله
  . بعدها منقطع عما قبلها٢"فالكالم"، ألا من أدوات الصدر

  ."وأما زيد فأكرمه: "فالرفع بعدها أرجح ما مل يوجد مرجح النصب حنو
  :تنبيهان



  . على اجلملة الفعلية٣"العطف"وإمنا ، وليس كذلك" على معمول فعل: "جتوز املصنف يف قوله: األول
  :مل يذكرها هنا، لترجيح النصب أسباب أخر: الثاين

أتيت القوم حىت زيدا : " اسم االشتغال بعد شبيه بالعاطف على مجلة فعلية حنو٤"يكون"أن : أحدها
  .نا حرف ابتداء، ولكن ملا وليها يف اللفظ بعض ما قبلها شات العاطفةفحىت ه" مررت به
إذ .  رفع عمرو لزوال شبه حىت االبتدائية بالعاطفة٥"تعني" "ضربت زيدا حىت عمرو ضربته: "فلو قلت

  .ال تقع العاطفة إال بني كل وبعض، ذكره يف شرح التسهيل
  .و مبضاف إليه مفعول ما يليهأ، أن جياب به استفهام مبفعول ما يليه: والثاين

  ".زيدا ضربته": "أيهم ضربت؟: "قولك يف جواب: مثال األول
  ".غالم زيد ضربته": "غالم أيهم ضربت؟: "قولك يف جواب: ومثال الثاين

__________  
  ".يف"ويف جـ .  أ، ب١
  ".رافعا الكالم"ويف أ .  ب، جـ٢
  ".يعطف"ويف ب .  أ، جـ٣
  ".يقع"ويف ب .  أ، جـ٤
  ".رجح"ويف ب .  أ، جـ٥

)٢/٦١٦(  

  

فالنصب فيه ، ١} إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ{: كقوله تعاىل، أن يكون رفعه يوهم وصفا مخال: والثالث
صفة خمصصة، والنصب يرفع ذلك التوهم، إذ الصفة ال " خلقناه"راجح؛ ألن الرفع يوهم أن يكون 

  .تفسر ناصبا ملا قبلها
 ٢وقد قرئ بالرفع. فهو مذهب أهل السنة، فيلزم عموم خلق األشياء بقدر، ذا مل تكن صفة فهو خربوإ

  :مث أشار إىل الرابع بقوله
  به عن اسم فاعطفَن خميرا... وإن تال املعطوف فعال مخبرا 

: خربها فعل حنووهي االبتدائية اليت ، أنه إذا وقع اسم االشتغال بعد عاطف على مجلة ذات وجهني: يعين
فيجوز الرفع مراعاة لصدرها، والنصب مراعاة لعجزها، وال ترجيح ، "عمرا أكرمته"و" زيد قام"

  .ألحدمها على اآلخر؛ ألن يف كل منهما مشاكلة
  .٣"املشاكلتني"ينبغي ترجيح النصب؛ لترتبه على أقرب : فإن قلت

 بعدم اإلضمار، ولكل ٤"مترجح"فع قد رجحه بعضهم على الرفع لذلك، وال ينهض؛ ألن الر: قلت



  .منهما مرجح فتساويا، وقد حكي عن الفارسي ترجيح الرفع
زيد قام وأما : "كما قال يف البيت السابق؛ احترازا من حنو" بال فصل: "كان ينبغي أن يقول: فإن قلت

  .فالرفع فيه راجح، وال أثر للعطف، "عمرا فأكرمته
  .استغين بتقدمي االحتراز عنه: قلت

  املعطوف؟: ما املراد بقوله: فإن قلت
  . تسامح يف العبارة، وإن أراد مجلة االشتغال فهو صحيح٥"فقد"إن أراد اسم االشتغال : قلت

__________  
  . من سورة القمر٤٩ اآلية ١
  .حال" بقدر"واجلملة خرب إن، و، يف موضع اخلرب للمبتدأ" خلقناه" لكن على أن ٢
  ."املشاكلني"ويف ب .  أ، جـ٣
  ".مرجح"ويف ب .  أ، جـ٤
  . أ، جـ٥

)٢/٦١٧(  

  

  :تنبيه
وقد سبق بيان " زيد أتى القوم حىت عمرا مر به: "حكم شبه العاطف يف هذه املسألة، حكم العاطف حنو

  .ذلك
هذا ضارب عبد اهللا وعمرو : "٢"حنو"حكم الفعل ،  يف هذه املسألة١وحكم شبه الفعل إذا وقع خربا

  ".يكرمه
  : اخلامس بقولهمث أشار إىل

  فما أُبيح افعل ودع ما مل يبح... والرفع يف غري الذي مر رجح 
؛ ألنه خال من موجب النصب، وموجب الرفع، ومرجح النصب، ومستوي األمرين، "زيد ضربته: "مثال

  .وإمنا رجح رفعه؛ ألنه ال إضمار فيه
  :مث قال

  أو بإضافة كوصل جيري... وفصل مشغول حبرف جر 
األقسام اخلمسة املتقدمة مع الفعل املباشر للضمري جارية مع ما منع من مباشرته حرف جر أو أن : يعين

وقس على ذلك " رأيت أخاه"أو ، "إن زيدا مررت به: "يف وجوب النصب" إن زيدا رأيته"إضافة، فمثل 
  .بقية املسائل



أحسن منه " يدا ضربتهز: "كيف يصح ذلك يف مجيع املسائل؟ وقد ذكروا أن النصب يف حنو: فإن قلت
لوصول " زيدا مررت به: "أحسن منه يف" زيدا ضربت أخاه: "والنصب يف" زيدا ضربت أخاه: "يف

  ".زيدا مررت بأخيه: "أحسن منه يف" زيدا مررت به: "ضربت بنفسه، وعكس ابن كيسان، والنصب يف
ت مراتب النصب فيها ال  يف ترجيح الرفع على النصب، وتفاو٤"متساوية" هذه املسائل ٣"كل: "قلت

  .ينايف ذلك
  :مث قال

  بالفعل إن مل يك مانع حصل... وسو يف ذا الباب وصفا ذا عمل 
  .حكم الفعل،  يف تفسري ناصب االسم السابق٦"العامل" حكم الوصف ٥"أن: "يعين

__________  
  . أ، جـ١
  . أ، ب٢
  . ب٣
  ".متفاوتة"ويف أ .  ب، جـ٤
  . أ، ب٥
  . أ، ب٦

)٢/٦١٨(  

  

واحترز بالوصف مما . ١والذي يستوي بالفعل يف هذا الباب من األوصاف، اسم الفاعل واسم املفعول
  .وليس بوصف كاملصدر املقدر، وحرف مصدري، واسم الفعل، يعمل عمل الوصف

  .فعلى اخلالف يف جواز تقدمي معموله، وأما املصدر النائب يف فعله
 من ٣"إن مل يك مانع حصل: "، وبقوله٢املاضي، فإنه ال عملمن اسم الفاعل مبعىن " ذا عمل: "وبقوله

؛ ألا موصولة، وما ال يعمل ال يفسر عامال يف "أل"اسم الفاعل الواقع صلة ألل، فإنه ال يعمل فيما قبل 
  .هذا الباب
  .فإا ال تقع يف باب االشتغال، يرد عليه الصفة املشبهة: فإن قلت

  :مث قال. ؛ ألا ال يتقدم معموهلا عليها فالعلة واحدة"ألل"صلة  الفاعل الواقع ٤"كاسم"هي : قلت
  كعلقة بنفس االسم الواقع... وعلْقَة حاصلة بتابع 

فاحلكم معه كاحلكم مع السبيب احملض، فأطلق يف التابع ، أن الشاغل إذا كان أجنبيا وله تابع سبيب: يعين
" زيدا ضربت عمرا أخاه: "طف البيان حنووع" ٥"حيبها"هند ضربت رجال : "وهو مقيد بالنعت حنو



؛ "زيد ضربت عمرا أخاه: " بالواو خاصة حنو٨"النسق"، وعطف ٧ جعلت أخاه بدال امتنع٦"فلو"
  .٩فلو كان العطف بغريها امتنع، إلفادا معىن اجلمع
__________  

أو ، نت ضاربهأزيدا أ: " مثال الوصف العامل من اسم فاعل واسم مفعول مبعىن احلال واالستقبال١
  ,١٩٣/ ١أمشوين . هـ. ا" مكرم أخاه، أو مار به، أو حمبوس عليه

  ".زيد أنا ضاربه أمس: "ال يعمل حنو:  أي٢
  . أ٣
  ".اسم"ويف أ .  ب، جـ٤
  ".يضرا"ويف ب، جـ .  أ٥
  ".فإن"ويف ب .  أ، جـ٦
. ل هو العامل يف املبدل منه اإن العامل يف البد: جيوز إن قلنا، نعم.  ألن البدل يف نية تكرير العامل٧

  ,١٩٤/ ١أمشوين . هـ
  . أ، ب٨
  .١٩٤/ ١أمشوين . هـ. ا.  إلفادة الواو معىن اجلمع، خبالف غريها من حروف العطف٩

)٢/٦١٩(  

  

  :تعدي الفعل ولزومه
  :قال

  "عمل: "غري مصدر به حنو" ها... "عالمة الفعل املُعدى أن تصل 
والزم: الفعل قسمان متعد.  

اخلري عمله : "فتقول" عمل: "فعالمة املتعدي صالحيته ألن يتصل به ضمري يعود على غري املصدر حنو
  ".زيد

  .فليست عاملة لواحد منهما، املصدر؛ ألا تتصل باملتعدي والالزم" هاء"وإمنا احترز عن 
الالزم كضمري فإنه يتصل بالفعل ،  ظريف الزمان واملكان١"ضمري"كان ينبغي أن يستثىن : فإن قلت

  :املصدر حنو
   .......... ... ........................٢ويوما شهدناه

  ".امليل سرته"و
__________  



  . أ، جـ١
  :ومتامه، ٩٠ ص١ جزء بيت من الطويل، لرجل من بين عامر، وهو من شواهد سيبويه جـ٢

  قليال سوى الطعنِ النهالِ نوافلُه... سليما وعامرا ............. 
  ".قليل: "وروي، "يوم شهدناه: "وروي
" النهال"هنا الغنائم، " النوافل"، قبيلتان من قيس عيالن" سليما وعامرا"شهدنا فيه، " شهدناه: "الشرح

  .هنا مجع طعنة" الطعن"، الشرب بعد الشرب": والعلل"أول الشرب، : أصل النهل
  .من كثرة الطعن والنهال املرتوية بالدميوم مل يغنم فيه إال النفوس؛ ملا أوليناهم : يقول: املعىن

وأصله شهدنا فيه فحذف اجلار ، فعل وفاعل" شهدناه"، منصوب بفعل حمذوف" يوما: "اإلعراب
  .فقد نصب ضمري اليوم بالفعل تشبيها باملفعول به اتساعا وجمازا، وانتصب الضمري واتصل بالفعل

فة للرماح مث مضاف حمذوف هو بدل من ص" النهال"، مضاف إليه" الطعن"، أداة استثناء" سوى"
فاعل لقليل واهلاء مضاف " نوافله"، قليل به النوافل سوى الطعن طعن الرماح النهال للدم: أي. الطعن

  .إليه
  .حيث نصب ضمري اليوم بالفعل تشبيها باملفعول به اتساعا وجمازا" ويوما شهدناه: "الشاهد
، وسيبويه ٤٦/ ٢، وابن يعيش يف شرح املفصل ٢١٣/ ١ذكره السيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه

  .١٠٥/ ٣واملقتضب ، ٩٠ ص١جـ

)٢/٦٢٠(  

  

ال يتصل بالالزم ضمري الزمان وال املكان حىت يتوسع فيه، وينصب ذلك الضمري نصب املفعول : قلت
  .به

" كان "وال يطلق على، وهو ضمري غري املصدر" كان"فإن الضمري خرب ، "كنته: "يرد عليه حنو: فإن قلت
  .وأخواا أا أفعال متعدية

إمنا مل ينبه على هذا لوضوحه، وأيضا فكان وأخواا مشبهة باملتعدي ورمبا أطق على خربها : قلت
  .املفعول
  :مث قال

  تدبرت الكتب: عن فاعل حنو... فانصب به مفعوله إن مل ينب 
وشرط يف نصبه أال . ا هو الصحيحتصريح بأن ناصب املفعول به هو الفعل، وهذ" فانصب به: "قوله

  .١فلو ناب عن الفاعل رفع كما تقدم يف نائبه، "تدبرت الكتب: "ينوب عن فاعل حنو
  :مث قال



  .... ... .......................والزم غري املعدى
  .وال ثالث هلما، أن ما سوى املتعدي هو الالزم: يعين

  .٣م كما ذكر يف التسهيلصاحل للتعدي واللزو" ٢ثالث"مث قسم : فإن قلت
  .هو غري خارج عن القسمني: قلت

  :فقال، ومنه ما يستدل على لزومه بزنته، مث أشار إىل أن من الالزم ما يستدل على لزومه مبعناه
 .......... متلزوم أفعال السجايا كنهم... وح  

وحسن وقبح، ونهِم إذا وجبن " ٥كشجع "٤"الزم له"ما دل على معىن قائم بالفعل : أفعال السجايا
  .كثر أكله

__________  
  ".تدبرت الكتب: "حنو،  الرفع١
  ".آخر"ويف ب .  أ، جـ٢
وقد يشهر باالستعمالني فيصلح . وإال فالزما، ويسمى متعديا وواقعا وجمازا: "٨٣ قال يف التسهيل ص٣

  .القسمني: أي. هـ. ا" لالمسني
  ".ال له"ويف أ .  ب، جـ٤
  . أ، جـ٥

)٢/٦٢١(  

  

  :مث قال
  ..... ... .............كذا افعللَّ

  ".اطمأنّ" و١"امشأز"و" اقشعر"حنو 
  ....... ... .....................واملضاهي اقْعنسسا

اجتمعت، وكذا ما أحلق بافعنلل، كاقعنسس : أي" كاحرنجمت اإلبل" "افعنلَل"ما كان على وزن : يعين
  .انتفش: احرنبى الديك، أيامتنع من أن يقاد، و: البعري

وكذلك : فاعال باملضاهي واملفعول حمذوف، أي" اقعنسس"يعين املشابه، وينبغي أن يكون : واملضاهي
  .كاحرجنم؛ ألن اقعنسس ملحق باحرجنم" اقعنسس"الفعل الذي ضاهاه 

  :مث قال
  نظافة أو دنسا: وما اقتضى.............. ... 

  ".قذُر"و" رجس"و" جنُس: "وحنو" رطه"و" وضأ"و" نظُف: "حنو



  ............. ... ......................أو عرضا
" حزِن"و" نشط"و" كمرِض وكِسل"غري ثابت فيه ، وهو ما ليس حركة جسم من معىن قائم بالفاعل

  ".فرِح"و
  .................لواحد ... أو طاوع املعدى .......... 

  ".مددت الثوب فامتد، ودحرجت الشيء فتدحرج: "لى قبول األثر حنوما دل ع: املراد باملطاوع
  .من مطاوع املتعدي إىل اثنني، فإنه متعد إىل واحد" لواحد: "واحترز بقوله

  :مث قال
  وعد الزما حبرف جر

: أذهبته، وحنو: مبعىن" ذهبت بزيد: "عدي حبرف اجلر حنو، أنه إذا علق الالزم مبفعول به معىن: يعين
  ".أعرضت عن الشر"و" رغبت يف اخلري"

} ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ{:  املتعدي إىل واحد بالباء إىل ثان، كقوله تعاىل٢"تعدية"وقد جاء 
٣.  

__________  
  .كرهه: امشأز الشيء:  قالوا١
  ".تعدي"ويف ب .  أ، جـ٢
  . من سورة احلج٤٠ من اآلية ٣

)٢/٦٢٢(  

  

  :مث قال
 ... ...........رذف فالنصب للمنجوإن ح  

  :شاذ كقوله: وهو ضربان،  نصب ارور، وقد حيذف ويبقى عمله١أن حرف اجلر إذا حذف: يعين
  ٢أشارت كُلَيب باألكف األصابع........... ... 

  :ومطرد حنو
   ... ..............٣وليلٍ كموج البحر
__________  

  ".نصب"ويف أ .  ب، جـ١
  .يهجو فيها جرير بن عطية اخلطفي، قائله الفرزدق مهام بن غالب من قصيدة من الطويل،  عجز بيت٢

  :وصدره



  إذا قيل أي الناس شر قبيلة
بضم الكاف وفتح " كليب"، يريد أشارت إليها بأا شر الناس، "أشرت: "ويروى" أشارت: "الشرح

، مع األكف: مع، أي: باألكف مبعىن:  يف قولهالالم هو كليب بن يربوع، أبو قبيلة جرير، والباء
  .فاعل أشارت" األصابع"

أجابه ، أن قبيلة كليب ال قيمة هلا وال خري فيها، فإذا سأل سائل عن أقبح القبائل وأحقرها: املعىن
  .لقبحها" كليب"املسئول بأصابعه مع أكفه مشريا إليها، وحتاشى النطق بكلمة 

، فعل ماضٍ مبين للمجهول" قيل"، من الزمان تضمن معىن الشرطظرف للمستقبل " إذا: "اإلعراب
أفعل تفضيل حذفت مهزته ختفيفا لكثرة " شر"، مضاف إليه" الناس"، اسم استفهام مبتدأ" أي"

" أشارت"، مضاف إليه، واجلملة من املبتدأ وخربه نائب فاعل قيل" قبيلة"، االستعمال، وهو خرب املبتدأ
إىل كليب واجلار وارور متعلق : والتقدير، حبرف جر حمذوف" كليب"، يثفعل ماضٍ والتاء للتأن

فاعل أشارت " األصابع"، جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من األصابع تقدم عليه" باألكف"، بأشارت
  .مرفوع بالضمة الظاهرة

  .املقدر وأبقي عمله" إىل"حيث حذف حرف اجلر وهو ، باجلر" كليب"يف : الشاهد
بالرفع على أنه خرب " كليب: "ويروى. أشارت األصابع مع األكف إىل كليب، وهو شاذ: الموأصل الك

  .هي كليب، فيكون قد مجع بني اإلشارة والعبارة، وال شاهد فيه: أي، حملذوف
، ، وداود، والسندويب٣٠/ ٢وابن عقيل ، ١٠١ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٦/ ١، وأيضا ذكره يف مغين اللبيب ١٥/ ٢، وابن هشام ٥٥وطي ص، والسي١٩٦/ ١واألمشوين 
  ,٦٣وابن مالك يف التسهيل ص، ٨٤واملكودي ص

  .امرؤ القيس بن حجر الكندي من قصيدته املشهورة من الطويل:  جزء من بيت، قائله٣
  :ومتامه

  علي بأنواع اهلموم ليبتلي... أرخى سدوله ...... 
وعظيم ما ينالك من ، شبه الليل مبوج البحر يف شدة هوله، افة ظلمتهيف كث" كموج البحر: "الشرح
، ليخترب وميتحن": ليبتلي"، ستر وستور: سدل مثل: األستار، واحدها: السدول" سدوله"، املخافة

  .ضروب اهلموم" أنواع اهلموم"
ين أأصرب أم رب ليل شديد اهلول أرخى علي ستور ظالمه مع أنواع اهلموم واألحزان؛ ليخترب: املعىن

  . =أجزع؟ قطعته ومل أبالِ بشيء

)٢/٦٢٣(  

  



  .وسيأيت بيانه يف باب حروف اجلر. ورب ليل: أي
  .ومطرد، مقصور على السماع: فهو نوعان، وأما حذفه ونصب ارور

  .ووارد يف السعة،  بالضرورة١"خمصوص"واملقصور على السماع 
  :فاملخصوص بالضرورة كقوله

  ٢وأخفي الذي لوال اُألسا لقضاين ... ....................
__________  

مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها : الواو واو رب، ليل" وليل: "اإلعراب= 
جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة لليل، وموج " كموج"، اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الشبيه بالزائد

ل ماضٍ وفاعله ضمري مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إىل فع" أرخى"، مضاف إليه" البحر"مضاف، و
جار وجمرور متعلق " علي"، مفعول به ألرخى وهو مضاف وضمري الغائب مضاف إليه" سدوله"، الليل

الالم الم التعليل ويبتلي " ليبتلي"، مضاف إليه" اهلموم"، جار وجمرور متعلق بأرخى" بأنواع"، بأرخى
  .مضمرة جوازا بعد الالمفعل مضارع منصوب بأن 

  .وبقي عملها وهو مطرد، حيث حذفت رب بعد الواو" وليل"يف : الشاهد
، وداود، ١٠٣/ ٢ يف حروف اجلر، وابن هشام ١٥٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

وذكره ابن هشام يف مغين ، ٧٣، والسيوطي ص٨٤، واملكودي ص٣٠٠/ ٢واإلصطهناوي، واألمشوين 
  ,٣٥/ ٢يب اللب
  . ب، جـ١
  .من قصيدة من الطويل، عروة بن حزام: قائله،  عجز بيت٢

  :وصدره
  حتن فتبدي ما ا من صبابة

مجع أسوة : بضم اهلمزة" األسا"من شوق، ": من صبابة"وهي الرمحة واحلنو، ، من احلنان" حتن: "الشرح
  . من التأسي وهو االقتداء-فعلة-

بفتح -وعندي أنه خطأ، وصوابه بضم اهلمزة؛ ألن األسى ، ظنون بفتح اهلمزةي" األسا: "وقال ابن هشام
  .وال مدخل له هنا من حيث املعىن بل هو مفسد،  احلزن-اهلمزة

الفاء عاطفة وتبدي فعل " فتبدي"، فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر تقديره هي" حتن: "اإلعراب
اسم موصول مفعول " ما"،  على ما قبلهامضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمري مستتر عطفت

" صبابة"، بيانية" من"، الذي هو ا: تقديره، صلة املوصول ما وقد حذف صدر الصلة" ا"، لتبدي
فعل مضارع مرفوع بضمة " أخفي"و، الواو للعطف" وأخفي"، جمرور ا وعالمة جره الكسرة الظاهرة
لربط " لوال"، مع صلته يف حمل نصب مفعول أخفي" الذي"، مقدرة والفاعل ضمري مستتر تقديره أنا

لوال األسا : جواب لوال، أي" لقضاين"، مبتدأ واخلرب حمذوف وجوبا" األسا"، امتناع الثانية لوجود األوىل



حيث حذف منه حرف اجلر " لقضاين"يف : الشاهد. وفاعل قضى حمذوف، موجودة لقضى علي املوت
ولَكن ال تواعدوهن {: وقد محل األخفش على ذلك قوله تعاىل. لقضى علي: وجعل جمروره مفعوال، أي

  .نكاح: أي، على سر: أي} سرا
  .١٤٢/ ٢ذكره ابن الناظم يف شرحه لأللفية، وابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

)٢/٦٢٤(  

  

  .لقضي علي: أي
  .إىل الشام: أي" ذهبت الشام: "ميف أحد األقوال، وكقوهل" شكرته ونصحته: "والوارد يف السعة كقوله

من أنك فاضل، : أي" عجبت أنك فاضل: " بشرط أمن اللبس حنو١"أنّ وأنْ"واملطرد حذفه مع 
  :وهذا معىن قوله، يغرموا الدية: أي" عجبت أن يدوا"و

  مع أمن لبس، كعجبت أن يدوا... نقال ويف أَنَّ وأَنْ يطرد 
عن أن :  أن املراد٢"يتوهم"فال جيوز حذفه؛ لئال "  يف أن تفعلرغبت: "من حنو" بأمن اللبس"واحترز 

  .٣"تفعل"
  :عنه جوابان:  قلت٤} وترغَبونَ أَنْ تنكحوهن{: فقد حذف يف قوله تعاىل: فإن قلت

 ٦"منهج" للبس، وقد أشار إىل هذا يف ٥"الرافعة"أن يكون حذف اعتمادا على القرينة : أحدمها
  .٧السالك
أن يكون حذف لقصد اإلام؛ لريتدع بذلك من يرغب فيهن جلماهلن وماهلن، ومن يرغب : واآلخر

  .عنهن لدمامتهن وفقرهن
__________  

جر عند اخلليل :  وإمنا اطرد حذف حرف اجلر مع أنّ وأنْ لطوهلما بالصلة، وحملهما بعد احلذف١
  :متمسكني بقوله، والكسائي

   وال دينٍ ا أنا طالبهإيل... وما زرت ليلى أن تكون حبيبة 
  ,١٩٧/ ١هـ أمشوين . ا. وهو األقيس، وذهب سيبويه والفراء إىل أما يف موضع نصب". دين"جبر 

  ".يوهم" أ، ويف ب، جـ ٢
  . ب٣
  . من سورة النساء١٢٧ من اآلية ٤
  ".الواقعة"ويف أ .  ب، جـ٥



  . أ، ب٦
  .لفية ابن مالك، كما يف كشف الظنونمنهج السالك يف الكالم على أ:  كتاب أليب حيان، امسه٧

)٢/٦٢٥(  

  

  .١واهللا أعلم، وقد أجاز بعض املفسرين التقديرين
  :مث قال

  من ألبسن من زاركم نسج اليمن" ... كمن"واألصل سبق فاعل معىن 
  :الكالم هنا على املتعدي من غري بايب ظن وأعلم، وهو ضربان

  ".أعطيت زيدا درمهًا: "ومتعد إىل اثنني حنو، "ضربت زيدا: "متعد إىل واحد حنو
أعطيت زيدا : "من" كزيد"فأشار إىل أن األصل يف باب أعطى تقدمي ما هو فاعل يف املعىن من مفعوليه 

  :من قوله" من"و" درمها
  ألبسن من زاركم نسج اليمن

  :مث قال
  ... ......................ويلزم األصل ملوجب عرا 

  :قد يكون واجبا؛ وذلك ألسباب، ملذكور وهو تقدمي ما هو فاعل يف املعىنأن األصل ا: يعين
وكون " ما أعطيت زيدا إال درمها: "أو حصر الثاين حنو" أعطيت زيدا عمرا: "منها خوف اللبس حنو

  ".أعطيتك درمها: "األول ضمريا متصال والثاين ظاهرا حنو
  .وجد: أي" عرا: "وقوله
  :مث قال

  ترك ذاك األصل حتما قد يرىو............ ... 
  :أنه قد جيب تأخري ما هو فاعل يف املعىن على خالف األصل؛ وذلك ألسباب: يعين

__________  
  .١٩٧/ ١ راجع األمشوين ١

)٢/٦٢٦(  

  

: وكون الثاين ضمريا متصال واألول ظاهرا حنو، "ما أعطيت درمها إال زيدا: "منها حصر األول حنو
وما خال ، "أعطيت الدابة راكبها: "واتصال ضمري باألول يعود على الثاين حنو، "الدرهم أعطيته زيدا"



  :مث قال.  املوجب واملانع جاز بقاؤه على األصل، وجاز خروجه عن األصل كما ذكر يف الفاعل١"من"
 رضإن مل ي لة أَجِزر... وحذف فَضصجوابا أو ح يقكحذف ما س  

  ".ظن"فيجوز حذفه اختصارا كما جاز ذلك يف مفعويل ، فضلة" ظن"املفعول من غري باب 
  ".ضربت: "فتقول" ظن"خبالف باب ، وجيوز حذفه اقتصارا

جيوز حذف مفعوليه معا اقتصارا، وحذف أحدمها " أعطيت"وكذلك . وحيذف املفعول لغري دليل
  ".ظن"اقتصارا، وإن كان ذلك ممتنعا يف باب 

: ، فإن كان حذفه يضر امتنع، ومثله بااب به كقولك٢ يضرمث نبه على أن حذف الفضلة مشروط بأال
وما ميتنع حذفه ما حذف ". ما ضربت إال زيدا: "وباحملصور كقولك، "من ضربت؟"يف جواب " زيدا"

  .٣"إياك واألسد: "عامله حنو
  :مث قال

  ... .......................ويحذَف الناصبها إن علما 
__________  

  ".عن "ويف أ،  ب، جـ١
لَا {: قال تعاىل. ضر يضر ضرا: مبعىن، مضارع ضار يضري ضريا، هو بكسر الضاد" يضر: " قوله٢

  ,١٩٩/ ١هـ أمشوين . ا. مل يضركم: أي} يضركُم كَيدهم شيئًا
مفعول لفعل حمذوف وجوبا يقدر متقدما، " األسد" فإياك مفعول لفعل حمذوف وجوبا يقدر متأخرا، و٣

  .واحذر األسد،  باعدإياك: أي
وإمنا وجب احلذف ليتنبه السامع بسرعة ويبتعد عن اهلالك، وكان العامل مع إياك متأخرا لئال يتصل 

  .الضمري املنفصل

)٢/٦٢٧(  

  

ووجوبا يف ، ١} قَالُوا خيرا{: أنه جيوز حذف الفعل الناصب للفضلة بشرط أن يعلم جوازا يف حنو: يعين
  .٢ والتحذير، واإلغراء بشرطه، وما كان مثال، أو كاملثلباب االشتغال، والنداء،

  :وإىل هذا أشار بقوله
  وقد يكون حذفه ملْتزما................... ... 

  .واهللا أعلم، مما ال دليل عليه، فال جيوز حذفه" إن علما: "واحترز بقوله
__________  

  . من سورة النحل٣٠ من اآلية ١



يا عبد : "إذ ال جيمع بني املفسر واملفسر، والنداء حنو، "زيدا ضربته: "ل حنواالشتغا:  أمثلة الوجوب٢
  .وال جيمع بني العوض واملعوض، عوض عن الفعل" يا"؛ ألن "اهللا

  ".إياك واألسد: "والتحذير حنو
  .بتقدير الزم" السالح السالح: "، وحنو"املروءة والنجدة: "واإلغراء حنو

  .واملراد بالبقر بقر الوحش، أرسل: أي"  البقرالكالب على: "واملثل حنو
  .واسلك أنت طريق السالمة، خلِّ الناس مجيعا خريهم وشرهم: واملعىن

  .وأتوا: أي} انتهوا خيرا لَكُم{: أو كاملثل حنو قوله تعاىل

)٢/٦٢٨(  

  

  :التنازع يف العمل
   العملقبلُ فللواحد منهما... إِنْ عامالن اقتضيا يف اسمٍ عمل 

من الفعل وشبهه؛ كاسم الفاعل واملفعول واسم الفعل، وال مدخل للحرف يف : يعين" إن عامالن: "قوله
  .هذا الباب
  :، واالمسني حنو١} آتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا{: الفعلني حنو" عامالن: "ومشل قوله

   ... ....................٢عهدت مغيثا مغنيا من أجرته
__________  

  . من سورة الكهف٩٦ من اآلية ١
  . وبالبحث مل أعثر على قائله-وهو من الطويل-مل أقف على اسم قائله :  قال العيين٢

  :وعجزه
  فلم أختذ إال فناءك موئال

اسم " مغيثا"علموك، : أي، عهدك الناس على هذه الصفة: أي، بالبناء للمجهول" عهدت: "الشرح
إذا استجاره وأنقذه ، من أجاره جيريه من فالن" أجرته" فاعل من اإلغناء، اسم" مغنيا"، فاعل من اإلغاثة

بفتح امليم وكسر -اسم مكان " موئال" ساحة الدار، -بكسر الفاء بزنة كتاب-الفناء " فناءك"منه، 
  .إذا جلأ إليه،  من وأل إليه يئل مثل وعد يعد-اهلمزة
  .وبإغنائه؛ فلذا مل أجاوز غريك ومل أجلأ إىل سواكعرفت بنصرة املظلوم وبنجدة من يستغيث بك : املعىن

  .فعل ماضٍ مبين للمجهول والتاء للمخاطب نائب فاعل" عهدت: "اإلعراب
حال ثان من نائب الفاعل ويف كل " مغنيا"، حال من نائب الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة" مغيثا"

ل تنازع فيه مغيث ومغنٍ، وقد أعمل اسم موصو" من"، واحد منهما ضمري مستتر هو فاعله تقديره هو



واجلملة ، فعل ماض والتاء فاعل واهلاء مفعول به" أجرته"، مغنيا: فهو مفعول به لقوله، فيه الثاين منهما
" أختذ"، الفاء حرف عطف، مل حرف نفي وجزم وقلب" فلم"، ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول

مفعول " فناءك"، أداة استثناء ملغاة" إال"، وبا تقديره أنافعل مضارع جمزوم بلم وفاعله ضمري مستتر وج
  .مفعول ثان ألختذ منصوب بالفتحة الظاهرة" موئال"، أول ألختذ والكاف مضاف إليه

  ".مغيثا مغنيا من أجرته: "الشاهد يف
. ؛ ألن كال منهما يستدعي أن يعمل فيه"من أجرته: "وقد تنازعا يف قوله، فإن مغيثا ومغنيا امسان

/ ١، والسندويب، واألمشوين ٢١/ ٢، ابن هشام ١٠٤ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٦١، واملكودي ٢٠٢

)٢/٦٢٩(  

  

  .١} هاؤم اقْرُءوا كتابِيه{: واالسم والفعل حنو
  :وعكسه حنو

  ٢لقيت فلم أنكُلْ عن الضرب مسمعا............... ... 
__________  

وامليم حرف يدل ، ها اسم فعل مبعىن خذ: "ويف هامش نسخة جـ،  من سورة احلاقة١٩  من اآلية١
  .هـ. ا" شرح وتوضيح. على اجلمع

ونسبه اجلرمي يف املدخل املسمى بالفرخ . كذا نسب يف الكتاب،  عجز بيت، قائله املرار األسدي٢
  .ملالك بن زغبة اجلاهلي، وهو من الطويل

  :وصدره
  غرية أنينلقد علمت أُولَى امل

أنين "،  وهو من اخليل اليت تغري-بضم امليم وكسر الغني-واملغرية ، أوهلا: أي" أوىل املغرية: "الشرح
ومل " مل أنكل"، و"أنين ضربت: "وروي، "أنين كررت: "وروي، "أنين حلقت: "وروي" لقيت

  . وهو اسم رجل-بكسر امليم األوىل وسكون السني-" مسمعا"أعجز،
وحلقت عميدهم ، قد علم أول من لقيت من املغريين أين صرفتهم عن وجههم هازما هلم: يقول: املعىن

  .فلم أرجع عن ضربه بسيفي
فعل ماض مبين على الفتح والتاء عالمة " علمت"، الالم موطئة للقسم، قد حرف حتقيق" لقد: "اإلعراب

، يه جمرور بالكسرة الظاهرةمضاف إل" املغرية"، فاعل مرفوع بضمة مقدرة على األلف" أوىل"، التأنيث
فعل ماض والتاء ضمري املتكلم " لقيت"، والياء امسها، والنون للوقاية، أن حرف توكيد ونصب" أنين"



فاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب أن، وأن مع ما دخلت عليه سدت مسد مفعويل علم، ومجلة الفعل 
، الفاء عاطفة، مل حرف نفي وجزم وقلب" فلم"، وفاعله ومفعوليه ال حمل هلا من اإلعراب جواب القسم

عن "، فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمري مستتر وجوبا تقديره أنا" أنكل"
وقد ، لقيت والضرب: تنازعه من جهة املعىن كل من" مسمعا"، جار وجمرور متعلق بأنكل" الضرب

  .فهو مفعول به للضرب، أعمل فيه الثاين منهما
  "الضرب مسمعا.... لقيت "يف : دالشاه

  ".مسمعا"وقد تنازعا يف ، فاألول فعل والثاين اسم
، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٢٠٢/ ١، واألمشوين ٦١املكودي ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 من خزانة األدب، وكتاب سيبويه ٥٩٨، والشاهد رقم ٦٤/ ٦، وابن يعيش يف شرح املفصل ٩٣/ ٢
  .٩٩ ص١جـ

)٢/٦٣٠(  

  

  .فصاعدا؛ ليشمل تنازع أكثر من اثنني: وقال يف التسهيل
  :كقوله، ومل يوجد أكثر من ثالثة: قيل

  ١كتاب بأعلى القُنتين عجيب... أتاين فلم أُسرِر به حني جاءين 
  هل يشترط هنا كون الفعل متصرفا؟: فإن قلت

  .شرطه ابن عصفور، ومل يشترطه املصنف: قلت
 ال يفصل بني األول ٤"حىت" إعمال الثاين ٣"بشرط"لكن ، تنازع فعلي التعجب: ٢لوأجاز يف التسهي

  .٥ومعموله، وأجازه املربد على إعمال كل منهما
  :خيرج عن قول امرئ القيس" اقتضيا: "وقوله

__________  
  .وأوهلا هذا البيت،  قائله جزء بن ضرار أخو الشماخ من قصيدة من الطويل١

جبل مشرف بعض اإلشراف، وليس فيه شواهق وال :  والقنتان-القاف والنونب-" القنتني: "الشرح
  ".كتاب"مكان " حديث: "وروي. صخور

: وقوله، "فلم أسرر به: "وقد تنازع هو وقوله، مجلة من الفعل والفاعل واملفعول" أتاين: "اإلعراب
المة جزمه السكون وهو جمزوم بلم وع" أسرر"، حرف نفي وجزم وقلب" مل"، "كتاب: "يف قوله" جاءين"

يرجع إىل الكتاب الذي هو فاعل أتاين؛ ألن الفاعل فيه مضمر " به"الضمري يف " به"، على صيغة املفعول
" حني"، على تقدير إعمال جاءين، وإن أعملت الثاين يكون الفاعل ظاهرا ويكون فاعل جاءين مضمرا



، مضاف إليه" القنتني" يف وأعلى جمرور ا الباء مبعىن" بأعلى"، نصب على الظرفية والعامل فيه أتاين
  .صفة لكتاب مرفوعة بالضمة الظاهرة" عجيب"

: يف قوله" جاءين. أسرر. أتاين: "فقد تنازع الثالثة، "جاءين كتاب.... أتاين فلم أسرر"يف : الشاهد
  .وأنه ال يوجد يف أكثر من ذلك، "كتاب"

  ,١٣٣ذكر يف محاسة أيب متام ص: مواضعه
، وال كون املتنازعني فعلي تعجب، وال مينع التنازع تعد إىل أكثر من واحد: "٨٦ التسهيل ص قال يف٢

  ".خالفا ملن منع
  ".يشترط" أ، ب، ويف جـ ٣
  ".حني"ويف أ ،  ب، جـ٤
وال تنازع بني " ما أحسن وأمجلَ زيدا، وأحِسن به وأمجلْ بعمرو: " أجازه املربد يف فعلي التعجب حنو٥

  .٧٤/ ٢هـ أمشوين وصبان . ا. ضعف احلرف، ولفقد شرط صحة اإلضمار يف املتنازعنياحلرفني؛ ل

)٢/٦٣١(  

  

  ١كفاين ومل أطلب قليل من املال.............. ... 
فليس من ، كفاين قليل ومل أطلب امللك: على جعل الواو عاطفة، فإن الثاين مل يقتضِ قليال، واملراد

  . التنازع٢"باب"
  :املؤكد أحدمها باآلخر حنو،  العامالن-أيضا-وخيرج به 

   .......٣أتاك أتاك الالحقون............. ... 
__________  

  .من قصيدة طويلة من الطويل،  عجز بيت، قائله امرؤ القيس بن حجر الكندي١
  :وصدره

  ولو أن ما أسعى ألدىن معيشة
  .ومل أجتشم ما أجتشم، بلغة من العيشكفتين ال، لو كان سعيي يف الدنيا ألدىن حظ منها: يقول: املعين

فعل مضارع " أسعى"، مصدرية" ما"، حرف توكيد ونصب" أن"، حرف امتناع المتناع" ولو: "اإلعراب
، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وما مع ما دخلت عليه يف تأويل مصدر منصوب اسم أن

فعل ماض والنون للوقاية " كفاين"،  مضاف إليه"معيشة"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب أن" ألدىن"
فعل مضارع جمزوم بلم وفاعله ضمري مستتر " أطلب"، حرف نفي وجزم وقلب" ومل"، والياء مفعول به

جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة " من املال"، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة" قليل"، وجوبا تقديره أنا



  .لقليل
؛ حيث إن كفاين ومل أطلب وجها على قليل وأعمل األول مع "لب قليلأط........ كفاين"يف : الشاهد

وجيوز أن يكون من باب التنازع إن ، وهذا ليس من باب التنازع؛ ألن الواو عاطفة. إمكان إعمال الثاين
ولو كان سعيي ألدىن معيشة كفاين قليل من املال غري طالب له، وإليه ذهب أبو ، جعلنا الواو للحال

  .٣٥/ ٣ العيين هـ. ا. علي
وذكره السيوطي يف . ٦١واملكودي ص، ، وداود٢٠١/ ١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 من خزانة األدب، ٤٩، والشاهد رقم ٧٩/ ١، وابن يعيش يف شرح املفصل ١١٠/ ٢مهع اهلوامع 
  ,٢٠٥/ ١وابن هشام يف مغين اللبيب ، ٤١ ص١وسيبويه جـ

  . ب٢
  .وهو من الطويل، ىل قائل ومل يتعرض العيين لقائله عجز بيت مل ينسب إ٣

  :وصدره
  احبس احبس... ......... فأين إىل أين النجاة ببغليت 

أو أنه قد ، الظاهر أن الشاعر قائل هذا البيت كان فارا من قوم فنظر خلفه فوجدهم يف أثره: املعىن
هذا إن . لسري أو ليحملها على ذلكفخاطب دابته لتجد يف ا، أدركه لصوص وهو سائر يف طريق خموف

  .أو خاطب نفسه إن قرأته بفتح الكاف، "أتاك"قرأته بكسر الكاف يف 
  . =على إضافة الوصف لضمري اخلطاب" أتاك أتاك الالحقون: "ويروى

)٢/٦٣٢(  

  

  .فال عمل له، وإمنا العمل لألول،  له إال التوكيد٢"ال اقتضاء "١"منهما"فإن الثاين 
؛ لكوما شيئا واحدا، وعلى التقديرين ليس ٣"ألحدمها" مع هذا الوجه أن ينسب العمل وأجاز املصنف

  .٤أو أتوك أتاك، أتاك أتوك: من التنازع، إذ لو كان منه لقيل
ضربين : "٥ويكون قد أضمر يف أحد الفعلني مفردا كما حكى سيبويه، وأجاز بعضهم أن يكون منه

  ".وضربت قومك
، فإن كال منهما متوجه إىل غري ما توجه "وأكرمت عمرا، ضربت زيدا: " خيرج به"يف اسم عمل: "وقوله

  . يف اسم واحد٦"العمل"فلم يقتضيا ، إليه اآلخر
  .وإىل ثالثة، ؛ ليشمل تنازع املتعدي إىل اثنني"يف اسم فأكثر: "ينبغي أن يقول: فإن قلت

__________  
يدل عليها ما بعدها واجلار ، يف حمل جر بإىل حمذوفةاسم استفهام مبين على الفتح " فأين: "اإلعراب= 



مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة " النجاة"، توكيد لفظي" إىل أين"، وارور متعلق مبحذوف خرب مقدم
، توكيد لفظي" أتاك"، فعل ماض والكاف مفعول" أتاك"، جار وجمرور متعلق بالنجاة" ببغليت"، الظاهرة

  .توكيد لفظي" احبس"، أمر وفاعله ضمري مستتر فيهفعل " احبس"، فاعل" الالحقون"
، ، أن ذلك ليس من التنازع؛ ألن أتاك الثانية مل يؤت ا إال للتوكيد"أتاك أتاك الالحقون"يف : الشاهد

  .فلم تطلب املعمول
، ٦١، واملكودي ص٢٤/ ٢، وابن هشام ١٠٤ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١٠٩، ١٠٣/ ٣، واخلصائص ١١١/ ٢، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٢٠١/ ١واألمشوين 
  ".هلما"ويف أ ،  ب، جـ١
  ".القتضا"ويف أ ،  ب، جـ٢
  ".هلما"ويف جـ ،  أ، ب٣
ما " أتاك أتوك: أتوك أتوك أو: "ويف األصل.  النوع األول إذا عمل األول، والثاين إذا عمل الثاين٤

  .قلته كما يف األمشوين
وهو قبيح أن جتعل اللفظ ، ضربين وضربت قومك فجائز: فإن قلت: "١١٤ ص١ جـ، قال سيبويه٥

  ...........".كالواحد 
  . ب٦

)٢/٦٣٣(  

  

واملختار اجلواز؛ لسماعه يف ، وإىل ثالثة،  املتعدي إىل اثنني١"يف"قد منع بعض النحويني التنازع : قلت
  .٢املتعدي إىل اثنني

  .والقياس يف املتعدي إىل ثالثة
أن يتوجه كل من العاملني إىل االسم " اقتضيا يف اسم: "رة املصنف ال تأىب ذلك؛ ألن املراد بقولهوعبا

  .فيتنازعا يف االمسني معا، الذي توجه إليه اآلخر، وال ميتنع أن يتوجها بعده إىل اسم آخر
  :ل الشاعرحنو قو، ٣قد شرط يف التسهيل يف االسم املتنازع فيه أن يكون غري سبيب مرفوع: فإن قلت

  ٤وعزة ممطولٌ معنى غرميها............ ... 
__________  

  . أ، ب١
  . أ٢
  ,٨٦ التسهيل ص٣



  .وهو كثري بن عبد الرمحن، وهو من الطويل،  عجز بيت، قائله كثري عزة٤
  :وصدره

  قضى كل ذي دين فوفّى غرميه
، طل وهو التسويف يف قضاء الديناسم مفعول من امل" ممطول"من عليه الدين، : الغرمي" غرميه: "الشرح

  .إذا شق عليه وسبب له العناء، اسم مفعول بتضعيف النون" معىن"
كل مدين وفّى ما عليه من الدين إال عزة، فإا متاطل غرميها وال ترضى بتوفيته حقه، فلم تعطف : املعىن

  .على حمبها ومل تصله
، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة" كل"، األلففعل ماض مبين على فتح مقدر على " قضى: "اإلعراب

مضاف إليه جمرور " دين"، مضاف إليه جمرور بالياء نيابة عن الكسرة ألنه من األمساء الستة" ذي"
مفعول " غرميه"، الفاء عاطفة وفّى فعل ماض وفاعله ضمري مستتر فيه جوازا تقديره هو" فوىف"، بالكسرة

خرب " ممطول"، الواو للحال، عزة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة" وعزة"، به وضمري الغائب مضاف إليه
خرب ثان مقدم مرفوع بضمة مقدرة على األلف احملذوفة للتخلص " معىن"، مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة

مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة والضمري مضاف إليه، ومجلة املبتدأ " غرميها"، من التقاء الساكنني
  ".عزة"املقدمني يف حمل رفع خرب املبتدأ األول الذي هو املؤخر وخربيه 

يكون " غرميها"أنه ليس من باب التنازع؛ ألن املعمول إذًا وهو " وعزة ممطول معىن غرميها"يف : الشاهد
  .سببيا مرفوعا وهو ال جيوز

  .٣٠٣/ ١، واألمشوين ٢٥/ ٢ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٦٣٤(  

  

فيلزم عدم ارتباط رافع ، قصدت فيه التنازع ألسندت أحدمها إىل السبيب واآلخر إىل ضمريهألنك لو 
  .الضمري باملبتدأ، وإمنا حيمل ذلك على أن املتأخر مبتدأ خمرب عنه بالعاملني قبله

  .فلذلك مل يذكره هنا، مل يذكر أكثرهم هذا الشرط: قلت
  .١وأجاز بعض النحويني يف البيت التنازع

: وقد يطلبان نصبا حنو، "قام وقعد زيد: "يشمل الرفع والنصب، فقد يطلبان رفعا حنو" عمل": وقوله
وقد يكون ، "قام وأكرمت زيدا: "وقد يطلب األول رفعا والثاين نصبا حنو، "رأيت وأكرمت زيدا"

  .فالصور أربع، "أكرمت وأكرمين زيد: "بالعكس حنو
:  تقدم عليهما حنو٢"فلو"، ني ال يكون إال متأخرا عنهماتنبيه على أن مطلوب املتنازع" قبلُ: "وقوله

ضمري االسم السابق، هذا معىن ما علل :  مطلوبه، أعين٤"أخذ" تنازع؛ ألن كال ٣"فال" "زيد قام وقعد"



  .به املصنف وغريه، وهي علة قاصرة
  .إذا طلبا نصبا،  تقدمي مطلوما٥"ميتنع"ومقتضى ذلك أال 

  .٧، وأجازه بعضهم مع التقدمي٦ع مع توسط املعمولوقد أجاز الفارسي التناز
وذهب . يف لفظ املتنازع فيه؛ ألن اآلخر له عمل، ولكن يف ضمريه: يعين، فللواحد منهما العمل: وقوله

مرفوع بالفعلني معا والصحيح أنه " فزيد"، إىل أن العمل لكليهما" قام وقعد زيد: "الفراء يف حنو
  .ألحدمها

__________  
؛ ألنه "معىن هو: "إذ لو كان لألول لقال، "معنى"فيه للعامل الثاين وهو " الغرمي"لبصريون  وهم ا١

  ,٥/ ٣العيين . هـ. ا. حينئذ صفة جارية على غري من هي له وهو الغرمي، وهو مردود
  ".لو"ويف جـ ،  أ، ب٢
  ".بال"ويف ب ،  أ، جـ٣
  ".منهما"ويف ب ،  أ، جـ٤
  ".مينع"ويف جـ ،  أ، ب٥
  ".ضربت زيدا وأكرمت: "ل مث٦
  .}بِالْمؤمنِني رُءوف رحيم{: مستدلني بقوله تعاىل، "أيهم ضربت وأكرمت أو شتمته: " حنو٧

)٢/٦٣٥(  

  

  :مث قال
  واختار عكسا غريهم ذا أَسره... والثان أوىل عند أهل البصره 

  . منها مسموع، واخلالف يف الترجيح١"واحد"عمل كل 
وقال بعض ، ٢"لسبقه"إعمال األول أرجح : إعمال الثاين أرجح لقربه، وقال الكوفيون: ريونفقال البص

  .يتساويان: النحويني
إن كان إعمال الثاين يؤدي إىل اإلضمار يف األول فيختار إعمال األول، :  فقال٣وفصل أبو ذر اخلشين

  .وإال فيختار إعمال الثاين
نقل ذلك سيبويه عن ، اين هو األكثر وإعمال األول قليلوالصحيح مذهب البصريني؛ ألن إعمال الث

  .٤العرب
  :مث قال

  تنازعاه والتزِم ما التزِما... وأَعملِ املُهمل يف ضمري ما 



  .فيعمل يف ضمريه مطابقا له، هو الذي مل يسلط على االسم الظاهر: املهمل
  :تار، ومن حذفه قول الشاعرمث إن كان الثاين أضمر فيه املرفوع وجوبا واملنصوب على املخ

  ٥إذا هم حملوا شعاعه... بعكاظ يعشى الناظرين 
  .حملوه: أي

__________  
  . ب١
  ".لقربه"ويف أ ،  ب، جـ٢
أبو ذر بن أيب الركب النحوي ابن النحوي، وقال ابن ، مصعب بن حممد بن مسعود اخلشين:  هو٣

ذا مست ووقار وفضل ودين ومروءة، واتفق الشيوخ ، يةإماما يف العرب، كان أحد األئمة املتقدمني: الزبري
  .اإلمالء على سرية ابن هشام: ومن تصانيفه. على أنه مل يكن يف وقته أضبط منه

أم ، مررت ومر يب بزيد، وإمنا قبح هذا: ولو أعملت األول لقلت: "... ٣٩ ص١ قال سيبويه جـ٤
  .هـ. ا". قد جعلوا األقرب أوىل إذا مل ينقض معىن

  . وهو من الكامل-صلى اهللا عليه وسلم-لعاتكة بنت عبد املطلب عمة النيب :  البيت٥
 موضع مبكة كانت تقام فيه سوق مشهورة جيتمع فيها -بزنة غراب، بضم أوله-" عكاظ: "الشرح
بضم -" شعاعه"، واملراد هنا ضعف البصر مطلقا، من اإلعشاء وهو ضعف البصر ليال" يعشى"، العرب
  . الضوء أو بريقه وملعانه خيوط-الشني
تكين بذلك عن كثرة السالح وقوة ، تريد أن أشعة سالح قومها مما تضعف أبصار الناظر إليها: املعىن

  . =بريقه وملعانه

)٢/٦٣٦(  

  

  .إن حذفه خمصوص بالضرورة، والصحيح جوازه يف االختيار، وإن كان األول ففيه تفصيل سيأيت: وقيل
  ؟"والتزم ما التزما: "ما معىن قوله: فإن قلت

من مطابقة الضمري للظاهر، وهو " والتزم ما التزما: "أحدها أن يكون املراد:  ثالثة أوجه١"حيتمل: "قلت
  .٢رأي الشارح

مما سيذكره من وجوب حذفه من األول يف بعض األحوال، " والتزِم ما التزِم: "أن يكون املراد: والثاين
  .وتأخريه يف بعضها

فيؤخذ منه جواز . وهو العمدة، فال حتذفه، خبالف الفضلة" والتزم ما التزم: " املرادأن يكون: والثالث
  .حذف ضمري املفعول معموال للثاين، وهو حسن فليس هذا الكالم كما قيل حشوا



  :مث قال
  ... ..................كيحسنان ويسيء ابناكا 

  ".سنانحي: " أضمر يف األول فقال٣"ولذا"، هذا مثال إلعمال الثاين
__________  

جمرور بالباء وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه اسم ال ينصرف للعلمية " بعكاظ: "اإلعراب= 
مفعول به منصوب بالياء " الناظرين"، فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء" يعشى... "والتأنيث

فعل ماض وواو " حملوا"،  معىن الشرطظرفية تضمنت" إذا"، نيابة عن الفتحة؛ ألنه مجع مذكر سامل
  .فاعل يعشى مرفوع بالضمة الظاهرة وضمري الغائب مضاف إليه" شعاعه"، اجلماعة فاعل

يطلب " يعشى"حيث تنازع كل من الفعلني شعاعه، فالفعل األول " حملوا شعاعه... يعشى"يف : الشاهد
ه األول، وأعمل الثاين يف ضمريه مث حذف يطلب مفعوال، وقد أعمل في" حملوا"فاعال له، والفعل الثاين 

مث صار بعد " يعشى الناظرين شعاعه إذا حملوه: "ذلك الضمري ضرورة، وأصل الكالم قبل تقدمي العاملني
  ".يعشى الناظرين إذا حملوا شعاعه: "تقدميهما
/ ١ين والسندويب، واألمشو، ٣١١/ ١، وابن عقيل ٢٧/ ٢ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٥٧، والسيوطي ص٢٦
  ".حمتمل"ويف جـ ،  أ، ب١
، املهمل هو الذي مل يسلط على االسم الظاهر وهو يطلبه يف املعىن: ".... ١٠٤ قال الشارح ص٢

  "".والتزم ما التزما: "فيعمل يف ضمريه مطابقا له يف اإلفراد والتذكري وفروعهما، وإىل ذلك أشار بقوله
  ".ولذلك" أ، ويف ب، جـ ٣

)٢/٦٣٧(  

  

  :مث قال
  وقد بغى واعتديا عبداكا............. ... 

وهذا املثال متفق على جوازه، ومنع ، "واعتديا: "هذا مثال إلعمال األول؛ ولذلك أضمر يف الثاين فقال
وحاصل مذهبهم أن األول . الكوفيون املثال األول؛ ألن مذهبهم منع اإلضمار قبل الذكر يف هذا الباب

حيسنان ويسيء : "عا مل جيز إعمال الثاين واإلضمار يف األول سواء طلب الثاين مرفوعا حنوإذا طلب مرفو
  ".ضرباين وضربت الزيدين: "أو منصوبا حنو، "ابناكا

  .وإمنا اختلفوا يف الترجيح، قد تقدم أن كال من الفريقني أجاز إعمال األول وإعمال الثاين: فإن قلت
فال يكون االختالف يف الترجيح ، ال الثاين إذا طلب األول مرفوعاوقد ذكرت أن الكوفيني منعوا إعم



  .١إال مع طلب األول منصوبا
إمنا منعوه إذا أُضمر املرفوع يف األول، وقد أجاز الكسائي إعمال الثاين بشرط حذف فاعل : قلت

  . فاعل األول٢"تأخر"األول، وأجاز الفراء إعماله بشرط 
  ".ضربين وضربت الزيدين"و، "ن ويسيء ابناكيحس: "فنقول على مذهب الكسائي

وقد أجاز الفراء ". ضربين وضربت الزيدين مها"و" حيسن ويسيء ابناك مها: "وعلى مذهب الفراء
  .٥ مذهبه أول الباب ٤"ذكر"وقد تقدم ، "حيسن ويسيء ابناك: " أن يرتفع االسم ما يف حنو٣"أيضا"

  .ضمار قبل الذكر يف هذا الباب؛ لسماعهوالصحيح ما ذهب إليه سيبويه من جواز اإل
__________  

وما " فال يكون االختالف يف الترجيح إال مع طلب األول منصوبا، إال مع طلب األول مرفوعا: " أ١
  .ذكرته يف ب، جـ

  ".تأخري" أ، ويف ب، جـ ٢
  . أ، ب٣
  . أ، جـ٤
  : تقدم عند قول ابن مالك٥

  فللواحد منهما العمل........... ... 

)٢/٦٣٨(  

  

  ".ضربوين وضربت قومك: "١حكى سيبويه
  . على مذهبه٢"خمرج"بل هو مثال ، إنه مل ينقله عن العرب: قد قيل: فإن قلت

  :هو خالف الظاهر، وأيضا فقد مسع نظريه يف الكالم الفصيح كقوله: قلت
  ٣لغري مجيل من خليلي مهمل... جفَوين ومل أَجف األخلّاء إنين 

__________  
ضربوين وضربت قومك، إذا أعملت اآلخر فال : وكذلك تقول: "...... ٤٠ ص١ قال سيبويه جـ١

  ".بد يف األول من ضمري الفاعل؛ ألن الفعل ال خيلو من فاعل
  ".خرج"ويف ب ،  أ، جـ٢
  .وهو من الطويل، أنشده الفراء ومل يعزه إىل أحد، وبالبحث مل أعثر على قائله:  قال العيين٣

أن تفعل بغريك ما يسوءه أن تترك : واجلفاء، فعل ماض من اجلفاء مسند لواو اجلماعة" وينجف: "الشرح
" مجيل"، مجع خليل وهو كالصديق وزنا ومعىن" األخالء"، جفاه جيفوه جفاء وجفوة: مودته، وتقول



أمهلت : يقال، اسم فاعل من اإلمهال وفعله أمهل" مهمل"الشيء احلسن من اجلمال وهو احلسن، 
  .إذا خليت بينه وبني نفسه، يءالش

أن األصدقاء مل يلتزموا واجب الصداقة من الرب والوفاء وعدم تتبع هفوات الصديق، أما أنا فقد : املعىن
  .ومل أنظر إال للحسن من أفعاهلم، التزمت برهم

الواو " ومل"، فعل ماضٍ وواو اجلماعة فاعله والنون للوقاية وياء املتكلم مفعول به" جفوين: "اإلعراب
فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف الواو وفاعله " أجف"، ومل حرف نفي وجزم وقلب، عاطفة

  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة" األخالء"، ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنا
: هجار وجمرور متعلق بقول" لغري"، إن حرف توكيد ونصب والنون للوقاية وياء املتكلم امسها" إنين"

جمرور مبن وعالمة جره " خليلي"، حرف جر" من"، مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة" مجيل"، مهمل
  .خرب إن مرفوع بالضمة الظاهرة" مهمل"، كسرة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم والياء مضاف إليه

  ".جفوين ومل أجف األخالء"يف : الشاهد
" جفوين" فنصبه على أنه مفعول به، وأعمل األول وهو "األخالء"يف " مل أجف"حيث أعمل الثاين وهو 

ودل الشاهد على أن عود . فلزم على ذلك أن يعود الضمري على متأخر. يف ضمري وهو واو اجلماعة
  .الضمري املرفوع على متأخر جائز يف هذا الباب

ود، ، والسندويب، ودا٢٨/ ٢، ابن هشام ١٠٥ذكره من شراح األلفية ابن الناظم ص : مواضعه
  .٢٠٤/ ١واألمشوين 

)٢/٦٣٩(  

  

 ١"مفعول"فيعمل األول وحيذف " جفاين ومل أجف األخالء: "وليس هذا بضرورة؛ لتمكنه من أن يقول
  .الثاين ألنه فضلة

  :مث قال
  مبضمر لغري رفع أُوهال... وال تجِئْ مع أول قد أُمهال 

  خلربوأَخرنه إن يكن هو ا... بل حذفه الزم إن يكن غري خرب 
  .فإما أن يطلب مرفوعا أو منصوبا، إذا أمهل األول

، وإن طلب منصوبا فإما أن يكون فضلة أو غري ٢إن طلب مرفوعا أضمر فيه خالفا للكوفيني كما سبق
  .فضلة

فإن كان فضلة وجب حذفه عند اجلمهور؛ ألنه مستغىن عنه فال حاجة إلضماره قبل الذكر، ومل يوجب 
  .٣له أوىلبل جع، يف التسهيل حذفه



  :ومن إثباته قول الشاعر
  ٤جِهارا فكن يف الغيب أحفظ للود... إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب 

__________  
  ".معمول"يف جـ ،  أ، ب١
  : عند قول ابن مالك٢

  وقد بغى واعتديا عبداكا........... ... 
ع، وال يلزم حذفه أو تأخريه وجيوز حذف املضمر غري املرفوع ما مل مينع مان: "٨٦ قال يف التسهيل ص٣

  ".بل حذفه إن مل مينع مانع أوىل من إبقائه متقدما، معموال لألول خالفا ألكثرهم
وهو من ، ومل يتعرض العيين لقائله وحبثت فلم أعثر على قائله.  البيت من الشواهد اليت مل تنسب لقائل٤

  .الطويل
كل ما غاب واستتر عنك ": الغيب"ومشاهدة، عيانا :  أي-بزنة كتاب، بكسر اجليم-" جهارا: "الشرح

  . املودة واحملبة-بضم الواو-" الود"فهو غيب، 
حيض الشاعر على أال تكتفي يف مودة صديقك بأن ترضيه يف حال حضوره وعيانه ومشاهدته، : املعىن

  .وأمام الناس، وأن تقوم على حفظ وداده يف حال غيبته بأكثر مما يكون منك ومنه يف حال العيان
فعل مضارع مرفوع بضمة " ترضيه"، كان وامسها" كنت"، ظرفية تضمنت معىن الشرط" إذا: "اإلعراب

  =مقدرة على الياء وفاعله ضمري مستتر وجوبا تقديره أنت وضمري 

)٢/٦٤٠(  

  

ووافق هنا مذهب اجلمهور، وإن كان غري فضلة، كاملفعول من باب ظن جيء به مؤخرا؛ ليؤمن من 
  .ذكر، أو حذف ما هو عمدةاإلضمار قبل ال

  .١هـ. ا. ال جيوز عند اجلميع: فقال الشارح، أما تقدميه
  :، وقد حكى ابن عصفور عنه ثالثة مذاهب٢وظاهر التسهيل جوازه: قلت

  ".ظننته أو إياه وظننت زيدا قائما: "إضماره مقدما كاملرفوع حنو: أحدها
  .كما جزم به املصنف هنا، اإلضمار مؤخرا: والثاين

وهذا أسد املذاهب؛ لسالمته من اإلضمار قبل الذكر : قال. حذفه؛ لداللة املفسر عليه: لثالثوا
  .٣والفصل
  :تنبيهان
  : التسهيل من وجهني٤"خمالف"قد ظهر مما ذكر أن كالمه هنا : األول



  ".غري خرب: "وهو املراد بقوله، أنه جزم هنا حبذف الفضلة: أحدمها
__________  

يرضي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء ، الواو حرف عطف" ويرضيك"، الغيبة مفعول به= 
، الفاء واقعة يف جواب إذا" فكن"، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة" صاحب"، وكاف اخلطاب مفعول به

جار وجمرور متعلق " يف الغيب"، فعل أمر ناقص وامسه ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنت" كن"
جار وجمرور متعلق " للود"، خرب كن منصوب بالفتحة الظاهرة" أحفظ"، م كنمبحذوف حال من اس

  .واجلملة من كن وامسها وخربها ال حمل هلا من اإلعراب جواب إذا، بأحفظ
االسم الذي بعدمها " يرضي"و" ترضي"حيث تنازع كل من " ترضيه ويرضيك صاحب"يف : الشاهد

وقد أعمل فيه الثاين وأعمل األول يف ،  يطلبه فاعالفإن األول يطلبه مفعوال والثاين، "صاحب"وهو 
  .ضمريه الذي هو اهلاء

، ٣١/ ٢، وابن هشام ١٣٠/ ١، وابن عقيل ١٠٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٥٧، والسيوطي ص٢٠٥/ ١والسندويب، واألمشوين 

  ,١٠٦ الشارح ص١
  ".إال يف باب ظن، خريهوال حيتاج غالبا إىل تأ: "٨٦ قال يف التسهيل ص٢
  ,٢٠٥/ ٢أمشوين . هـ. ا. وأجازه الكوفيون،  وأما احلذف فمنعه البصريون٣
  ".خبالف"ويف أ ،  ب، جـ٤

)٢/٦٤١(  

  

  .بل أجاز التقدمي، أنه جزم بتأخري اخلرب ومل جيزم ما يف التسهيل: والثاين
، نازع فيه إذا كان مفعوال أوال يف باب ظنقد يوهم أن ضمري املت" غري خرب: "أن قوله:  الثاين١"والتنبيه"

  .جيب حذفه
لو قال : بل ال فرق بني املفعولني يف امتناع احلذف، ولزوم التأخري؛ ولذلك قال الشارح، وليس كذلك

  :بدله
  وإن يكن ذاك فأخره تصب... واحذفْه إن مل يك مفعول حسب 

  .٢هـ. ا. لسلم
 كان خربا وليس ٣"وإن"، جيب حذفه" حسب"مفعول يوهم أن غري " مفعول حسب: "قوله: قلت

  .كذلك
وهذا مندرج " وكنت قائما إياه، زيد كان: "بل يؤخر كمفعول حِسب حنو، ألن خرب كان ال حيذف أيضا



  :ولو قال، "غري خرب: "حتت قول املصنف
  وغريها تأخريه قد التزم... بل حذفه إن كان فضلة حتم 

  .٥" ٤"ألجاد
  :مث قال

  لغري ما يطابق املفسرا... إن يكن ضمري خربا وأَظْهر 
 يكون الضمري خربا ملثىن ٧"كأن" إذا ختالف صاحب الضمري ومفسره ٦"ممتنع"أن اإلضمار : يعين

  :ومفسره مفرد، وقد مثّل ذلك بقوله
  زيدا وعمرا أخوينِ يف الرخا... حنو أظن ويظناين أخا 

__________  
  . أ١
  ".خللص من ذلك التوهم: " من لسلم، وقال بدال١٠٦ الشارح ص٢
  ".ولو"ويف أ، جـ ،  ب٣
وعلى هذا أيضا من املؤاخذة ما على بيت األصل من عدم اشتراطه : قلت: "٢٠٧/ ١ قال األمشوين ٤

  :فكان األحسن أن يقول، أمن اللبس
  لعمدة فجئْ به مؤخرا... واحذفه ال إن خيف لبس أو يرى 

  .هـ. ا
  ,٢٠٦/ ١ راجع األمشوين ٥
  ".ميتنع"ويف أ ،  ب، جـ٦
  ".كما أن"ويف أ ، جـ،  ب٧

)٢/٦٤٢(  

  

" أخا"مفعول أول له، و" يظنان"والياء من ، الثاين"مفعوله " وأخوين"مفعول أول ألظن، " فزيدا وعمرا"
  . يف األصل٢"له"وهو خرب ، ١"مفعوله الثاين

  ".أظن"أو لصاحبه وهو أول مفعويل ، "انيظن"فلو أضمر، فإما أن جيعل مطابقا للمفسر وهو ثاين مفعويل 
: فيلزم اإلخبار مبفرد عن مثىن، وإن جعل مطابقا لصاحبه قيل، "إياه: "فإن جعل مطابقا للمفسر فقيل

  .فيلزم عود ضمري مثىن على مفرد، وكالمها غري جائز" إيامها"
ويف إجازة حذفه . ٣املفسرفتعني اإلظهار خالفا للكوفيني يف إجازة إضماره مطابقًا لصاحبه، وإن خالف 

  .وعلى اإلظهار خترج هذه املسألة من التنازع، "أظن ويظناين أخا زيدا وعمرا: "حنو



__________  
  . أ، ب١
  . أ٢
  ".أظن ويظناين إياه الزيدين أخوين: " حنو٣

)٢/٦٤٣(  

  

  :املفعول املطلق
 معه، وهذا أول ٢"ومفعول"، هوفي، ومفعول مطلق، ومفعول له، ١مفعول به وقد تقدم: املفاعيل مخسة

  .الكالم على هذه األربعة
  :وبدأ باملطلق، ومسي مطلقا؛ ألنه مل يقيد بأداة خبالف غريه، فقال

  مدلولَي الفعل كأمنٍ من أَمن... املصدر اسم ما سوى الزمان من 
سوى الزمان من اسم ما : "مها احلدث والزمان، واملصدر هو اسم احلدث، وهو معىن قوله: مدلوال الفعل
  ".مدلويل الفعل

  ".كأمن من أمن"فإن ما سوى الزمان من مدلوليه هو احلدث 
  .فعل يدل على حدث وزمان، واألمن اسم لذلك احلدث، فهو مصدر" أمن: "قال

   واملصدر مترادفان؟املفعول املطلقهل : فإن قلت
بل ،  غري مصدر٣"املطلق"فقد يكون املفعول . ال، بل بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه: قلت

  .وغري ذلك مما سيذكر،  جمراه كاسم املصدر واآللة٤"جاريا"
  ".يعجبين ذهابك: "وقد يكون املصدر غري مفعول مطلق حنو

  :مث قال
  ... .........................مبثله أو فعل أو وصف نصب 

  .٥}  جزاًء موفُورافَإِنَّ جهنم جزاؤكُم{: مبصدر، قوله تعاىل: مثال نصبه، أي
  .٦} وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما{: ومثال نصبه بفعل

__________  
  . تقدم يف املتعدي والالزم١
  . أ٢
  . أ، ب٣
  ".جاري"ويف ب ،  أ، جـ٤



  . من سورة اإلسراء٦٣ من اآلية ٥
  . من سورة النساء١٦٤ من اآلية ٦

)٢/٦٤٤(  

  

  .١} يات ذَرواوالذَّارِ{: ومثال نصبه بوصف
  ".يعجبين إميانك تصديقًا: " يف املعىن؛ ليشمل حنو٢على املماثل" مبثله: "وينبغي أن حيمل قوله

  :مث قال
  وكونه أصال هلذين انتخب............... ... 

وهو مذهب ، وكون املصدر أصال للفعل والوصف، هو املختار، فالفعل والوصف مشتقّان منه: أي
  .فهو فرع الفرع، خالف بعضهم يف الوصف فجعله مشتقا من الفعلو، البصريني

  .ومذهب الكوفيني أن الفعل هو األصل، واملصدر مشتق منه
  .وزعم ابن طلحة أن الفعل واملصدر أصالن، وليس أحدمها مشتقا من اآلخر

حلدث والصحيح مذهب البصريني؛ ألن الفرع ال بد فيه من معىن األصل وزيادة، والفعل يدل على ا
  .٤" ٣"والزمان

  :مث قال
  كُسرت سيرتني سير ذي رشد... توكيدا أو نوعا يبني أو عدد 

  : فوائد٥"لثالث"يؤتى به مع ناصبه : املصدر
  .ويسمى املبهم" سرت سريا: "توكيده حنو: األوىل

  .ويسمى املعدود" سرت سريتني: "بيان عدده حنو: والثانية
  .مى املختصويس، بيان نوعه: والثالثة

__________  
  . من سورة الذاريات١ اآلية ١
  ".املثل"ويف ب ،  أ، جـ٢
ألن كل فرع يتضمن "؛ ٣١٥/ ١ وإىل املذهب البصري أميل وأوضح الدليل كما يف ابن عقيل ٣

والفعل والوصف بالنسبة إىل املصدر كذلك؛ ألن كال منهما يدل على املصدر وزيادة، ، األصل وزيادة
  .هـ. ا" على املصدر والزمان، والوصف يدل على املصدر والفاعلفالفعل يدل 

  ,٢٠٩/ ١ راجع األمشوين ٤
  ".لثالثة" أ، ويف ب ٥



)٢/٦٤٥(  

  

: حنو" بأل"وإما ، "سريا شديدا: "وإما بنعت حنو، " سري ذي رشد١سرت: "واختصاصه إما بإضافة حنو
  .السري الذي تعرفه، كذا قسم بعضهم: أي" سرت السري"
  .كما فَعلَ يف التسهيل، الظاهر أن املعدود مندرج حتت املختصو

  .مبهم وخمتص: ٢"على هذا قسمان"فاملصدر 
  .معدود وغري معدود: واملختص قسمان

  :مث قال
  كجِد كل اجلد وافرح اجلذَل... وقد ينوب عنه ما عليه دل 

  .مؤكد ومبني كما سبق: املصدر ضربان
  :ثة أشياءفينوب عنه أحد ثال، أما املؤكد

  ".قعدت جلوسا: " حنو٣"مرادفه: "األول
وظاهر كالم املصنف أن نصبه بالفعل املذكور وهو مذهب املازين، ونقل عن اجلمهور أن ناصبه فعل من 

  .لفظه مقدر
  .٥} واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا{:  يف االشتقاق حنو٤"مالق: "الثاين

 املذكور وهو مذهب املازين أيضا، ومذهب اجلمهور أن ٧"الفعل"ا ناصبه فعلى هذ، ٦ذكره الشارح
  .ناصبه مقدر كما سبق

  :وزعم ابن خروف أنه مذهب سيبويه، وفصل بعضهم بني املرادف حنو
__________  

  . ب، جـ١
  ".على قسمني"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".مرادف" ب، ويف أ، جـ ٣
  ".مالقي" ب، ويف أ، جـ ٤
  .اسم عني للنبات، وهو نائب عن املصدر وهو اإلنبات" نباتا"، رة نوح من سو١٧ اآلية ٥
  ,١٠٨ الشارح ص٦
  . أ، ب٧

)٢/٦٤٦(  

  



فنصبه باملقدر وهو قول " أنبتكم من األرض نباتا: " حنو١"املالقي"فنصبه بالظاهر، وبني " قعدت جلوسا"
  .٢حسن

  ".اغتسلت غُسال: "اسم مصدر غري علم حنو: والثالث
  :فينوب عنه أحد ثالثة عشر شيئا، نيوأما املب

  ". القهقرى٣"رجع: ""نوع، حنو: األول
  .٤} واذْكُر ربك كَثريا{: وصف، حنو: والثاين

  .٥ومذهب سيبويه يف هذا وحنوه أنه حال
  ".ميوت الكافر ميتةَ سوء: " حنو٦"هيئة: "والثالث
  ".ضربته خشبة: "فال جيوز، لفعل دون غريها ا٧"آلة"وهو مطرد يف ، "ضربته سوطا: "آلة، حنو: والرابع

  .٨} فَلَا تميلُوا كُلَّ الْميلِ{: كل، حنو: واخلامس
  ".ضربته بعض الضرب: "بعض، حنو: والسادس

  .٩} لَا أُعذِّبه أَحدا من الْعالَمني{: ضمري، حنو: والسابع
  ".ضربته ذلك الضرب: "اسم اإلشارة، حنو: والثامن

  .وظاهر كالم سيبويه أن ذلك ال يشترط، ١٠"له"وال بد من جعل املصدر تابعا : ح التسهيلقال يف شر
__________  

  ".املغاير"ويف أ، جـ ،  ب١
مبعىن واحد، والثاين " اجللوس"و" القعود"ففي املرادف .  وارتضيت هذا املذهب لتوفيقه بني املذاهب٢

  .فال يصح توكيده به، نباتفنبتم نباتا؛ ألن النبات ليس مبعىن اإل: تقديره
  ".رجعت"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . من سورة آل عمران٤١ من اآلية ٤
  ,١٩٣ ص١ راجع الكتاب جـ٥
  ".اهليئة"ويف ب ،  أ، جـ٦
  ".آالت"ويف أ، جـ ،  ب٧
  . من سورة النساء١٢٩ من اآلية ٨
  . من سورة املائدة١١٥ من اآلية ٩

  . ب١٠

)٢/٦٤٧(  

  



  :وقت، كقوله: والتاسع
   ... ........................١تغتمض عيناك ليلة أرمداأمل 
  .، إال أنه قليل"فعلته طلوع الشمس: "وهو عكس، اغتماض ليلة أرمد: أي

  ".ما تضرب زيدا: "االستفهامية، حنو" ما: "والعاشر
  ".ما شئت فقم"الشرطية، حنو " ما: "واحلادي عشر

  .٢ذكر هذه األحد عشر يف التسهيل
  .واخلالف يف ناصبه كما تقدم" افرحِ اجلذل: "املرادف، حنو: والثاين عشر

  ".ضربته ثالثني ضربة: "العدد، حنو: والثالث عشر
__________  

 وامسه ميمون بن قيس، وهو من الطويل، من قصيدة قاهلا -أعشى بن قيس- صدر بيت قائله األعشى ١
  .اإلسالم يف صلح احلديبية يريد -صلى اهللا عليه وسلم-يف رسول اهللا 

  :وعجزه
  وبت كما بات السليم مسهدا

األرمد هو ، "أمل تغتمض عيناك ليلك أرمدا: "ويروى: قال حممد بن حبيب. أمل تنم": أمل تغتمض: "الشرح
 وهو -بضم امليم وفتح السني وتشديد اهلاء-"  وهو اللديغ، واملسهد-بفتح السني-" السليم"نفسه، 

  . السم فيهاملسهر الذي ال ينام لئال يدب
فعل مضارع جمزوم بلم " تغتمض"، حرف نفي وجزم وقلب: ومل، اهلمزة لالستفهام" أمل: "اإلعراب

فاعل مرفوع باأللف نيابة عن الضمة؛ ألنه مثىن وضمري املخاطب " عيناك"، وعالمة جزمه السكون
  .مضاف إليه

اض مبين على الفتح وألف فعل م" أرمدا"، ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة" ليلة"
فعل ماض مبين على الفتح املقدر وهو فعل تام وتاء : وبت، الواو حرف عطف" وبت"، االثنني فاعل

الكاف حرف جر وما مصدرية " كما"، املخاطب فاعله، وجيوز أن يكون ناقصا فيكون الضمري امسه
خرب بات " مسهدا"،  الظاهرةفاعله مرفوع بالضمة" السليم"، فعل ماض" بات"، وجيوز أن تكون كافة

وبات الثانية تامة أو ناقصة فمنصوا حمذوف يدل ، األوىل على النقصان وحال من فاعله على التمام
  .عليه منصوب األوىل

اغتماضا مثل اغتماض ليلة : حيث نصبت ليلة بالنيابة عن املصدر، والتقدير، "ليلة أرمدا"يف : الشاهد
  .لظرفيةاألرمد، وليس انتصاا على ا

  ,٢١١/ ١األمشوين ، السندويب: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٨٧وراجع التسهيل ص، والكالم يستقيم مبا قلته" ذكره هذه األحد عشر: " يف األصل٢



)٢/٦٤٨(  

  

أن اسم : ويف شرح التسهيل، ١"بر بره وفَجر فجارِ: "حنو، وزاد بعض املتأخرين اسم املصدر العلم
  .٣ ال يستعمل مؤكدا وال مبنيا٢"العلم"املصدر 

  :مث قال
  ... ...................وما لتوكيد فَوحد أبدا 

  .ألنه مبرتلة تكرير الفعل، والفعل ال يثىن وال جيمع
  :مث قال

  وثَن وامجع غريه وأَفْرِدا................... ... 
  .أو غري معدود، هو املختص معدودا كان

  .٥ قياسا٤"ومجعه" خالف يف جواز تثنيته فال، أما املعدود
ففي تثنيته ومجعه خالف؛ منهم من قاسه الختالف أنواعه، ومنهم من مل يقسه ، وأما غريه من املختص

  .٦وهو مذهب سيبويه
  :مث قال

  ... ........................وحذف عامل املؤكد امتنع 
وية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك وقد  يقصد بتق٧"املؤكد"ألن املصدر : قال يف شرح الكافية

  .٨نوزع يف هذا
__________  

  ".وفجرته فجار، بررته بره"ويف ب ،  أ، جـ١
  . ب، جـ٢
  ,٢١٢/ ١ راجع األمشوين ٣
  . ب، جـ٤
  ".ضربته ضربة وضربتني وضربات: " حنو٥
سريي زيد احلسن سرت : "فاملشهور اجلواز؛ نظرا ألنواعه حنو: "٢١١ ص١ قال األمشوين جـ٦

  .واأللف زائدة تشبيها للفواصل} وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا{: ودليله قوله تعاىل". والقبيح
  .وإىل األول أميل لقوة دليله. أمشوين وصبان. هـ. ا" وظاهر مذهب سيبويه املنع واختاره الشلوبني

  . ب٧
بل ، ن املؤكّد قد ال يكون للتقوية والتقرير معاأ: " حاصل الرتاع-ابن املصنف-هو الشارح :  املنازع٨

  .فال ينايف احلذف، قد يكون للتقرير فقط



ورد بأن احلذف ". سقيا ورعيا: "ووجوبا حنو، "أتيت سريا: "وأن السماع ورد حبذف عامل املؤكد حنو
  . والواقعورأي ابن مالك هو الصواب؛ ملوافقته للحقيقة. ٨٦ ص٢صبان ج...." مناف للتوكيد مطلقا

)٢/٦٤٩(  

  

  :مث قال
  ويف سواه لدليل متسع................. ... 

: إذا دل عليه دليل، حنو، معدودا كان أو غري معدود، ال خالف يف جواز حذف عامل املصدر املختص
  ؟"ما ضربت: "يف جواب" أو ضربا شديدا، بلى ضربتني"

  :بفعله، وقد نبه على ذلك بقولهوذلك إذا كان املصدر بدال من اللفظ ، وقد جيب احلذف
  من فعله كندال اللَّذْ كاندال... واحلذف حتم مع آت بدال 

  :كقول الشاعر، بدال من فعله" آت"وحذف العامل واجب مع املصدر : أي
  ١فندلًا زريق املال ندل الثعالب... على حني أهلى الناس جلُّ أمورهم 

  .فندلًا نائب عن أندل
__________  

ويف احلماسة ألعشى مهدان، وقال ، وهو حممد بن عبد اهللا بن عاصم األنصاري،  البيت لألحوص١
  .وهو من الطويل، جلرير، واألظهر كما يف احلماسة: اجلوهري

" ندال"،  معظمها وأكثرها-بضم اجليم-" جل أمورهم"، شغلهم وأورثهم الغفلة": أهلى الناس: "الشرح
  .اسم رجل أو قبيلة" زريق"، بسرعةندل املال، إذا خطفه : مصدر
يوصي بعضهم ، أن هؤالء اللصوص خيرجون للسرقة واالختطاف وقت اشتغال الناس مبهامهم: املعىن

أخطف من : "بعضا بسرعة اخلطف واالحتيال كخطف الثعالب، وقد ضرب املثل بالثعلب يف هذا فقيل
  ".ثعلب

الفتح يف حمل جر أو جمرور بالكسرة ظرف زمان مبين على " حني"، حرف جر" على: "اإلعراب
فاعل مرفوع بالضمة " جل"، مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة" الناس"، فعل ماض" أهلى"، الظاهرة
، منادى حبرف نداء حمذوف" زريق"، منصوب بفعل حمذوف" فندال"، مضاف إليه" أمورهم"، الظاهرة

مفعول مطلق مبني للنوع منصوب " ندل"، ظاهرةمنصوب بالفتحة ال، ندال السابق: مفعول لقوله" املال"
  .مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة" الثعالب"، بالفتحة الظاهرة

  .اندل ندلًا: حيث ناب مناب فعله وهو مصدر، وعامله حمذوف وجوبا والتقدير، "فندال"يف : الشاهد
  :وقبله



  ويرجعن من دارين جبر احلقائب... ميرون بالدهنا خفافا عيام 
، ٣١٩/ ١، وابن عقيل ٣٨/ ٢، وابن هشام ١١٠ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وسيبويه يف كتابه ٥٩والسيوطي ص، ٦٤واملكودي ص، ٢١٢/ ١والسندويب، وداود، واألمشوين 
  .٥٩ ص١جـ

)٢/٦٥٠(  

  

. ا اختطفه بسرعةندل الشيء، إذ: ؛ لئال جيمع بني البدل واملبدل منه، يقال١وإمنا وجب حذف عامله
  :مث قال

  عامله حيذف حيث عنا... وما لتفصيل كإما منا 
فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد {: وجب حذف عامله كقوله تعاىل، إذا قصد باملصدر تفصيل عاقبة ما قبله

  .وإما تفادون فداء، فإما متنون منا:  أي٢} وإِما فداًء
  :مث قال

ند... ر وذو حصر ورد كذا مكرنائب فعل السم عني است  
وجب " إمنا أنت سريا: "أو حصر حنو، ٣"زيد سريا سريا: "إذا ناب املصدر عن خرب اسم عني بتكرير حنو

فلو مل يكن مكررا وال . وجعل التكرير عوضا من إظهاره وأقيم احلصر مقام التكرير، حذف عامله
احترز باسم العني، من اسم املعىن " زيد سريا وزيد يسري سريا: "وحمصورا جاز اإلضمار واإلظهار، حن

  .فإن املصدر يرفع وجيعل خربه، "أمرك سري سري: "حنو
  :مث قال

  .........لنفسه أو غريه... ومنه ما يدعونه مؤكِّدا 
  :وهو نوعان، ومن الواجب حذف عامله، قسم يسميه النحويون مؤكدا: أي

 اجلملة، فكأنه ٤"إعادة" بعد مجلة هي نص يف معناه، ومسي بذلك ألنه مبرتلة مؤكد لنفسه، وهو الواقع
  .نفسها

وهو الواقع بعد مجلة صائرة به نصا، ومسي بذلك ألنه أثر يف اجلملة فكأنه غريه؛ ألن : ومؤكد لغريه
  .٥"املؤثَّر"املؤثِّر غري 

__________  
  ".حذفه" أ، جـ، ويف ب ١
  . من سورة حممد٤ من اآلية ٢
  ".شربا شربا"ويف أ ،  ب، جـ٣



  . ب٤
  ".املتأثر" أ، ب، ويف جـ ٥

)٢/٦٥١(  

  

  :وهو املؤكد لنفسه بقوله، به" املبتدأ "١"فمثل"
  ... .................حنو له علي ألف عرفًا 

  .اعترافًا: أي
  :بقوله" والثان"ومثل 

  كابين أنت حقا صرفا.................. ... 
  :مث قال

  كلي بكًا بكاَء ذات عضلَه... ك ذو التشبيه بعد مجله كذا
  :خبمسة شروط، من امللتزم إضمار ناصبه املصدر املشبه به

  .أن يكون بعد مجلة: األول
  .أن تكون حاوية معناه: والثاين
  .٢"حاوية فاعله"أن تكون : الثالث
  .أن يكون ما اشتملت عليه اجلملة غري صاحل للعمل: الرابع

  .ن يكون املصدر مشعرا باحلدوثأ: اخلامس
فهذا قد استوىف الشروط؛ ألن له صوت مجلة، وقد اشتملت " له صوت صوت محار: "مثال ذلك قوهلم

وال صالحية يف املصدر الذي ، "له"يف " اهلاء"وهو ، وعلى فاعله" صوت"على معىن املصدر، وهو 
قع بدال من أن يقدر بالفعل وحرف  غري الوا٤"املصدر" إعمال ٣"شرط"اشتملت عليه للعمل؛ ألن 

  .مصدري
يل بكا بكاء ذت : "مشعر باحلدوث، فالناصب فعل واجب اإلضمار، ومثله بقوله" صوت محار: "وقوله
  ".عضله

  ولو مل" صوته صوت محار: "مل جيز النصب حنو،  بعد مفرد٥"كان"فلو 
__________  

  ".مث مثل" ب ١
  ".مشتملة على فاعله"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".شروط"ويف ب ،  أ، جـ٣



  ".غري الواقع، املصدر غري املصدر"ويف ب ،  أ، جـ٤
  . ب، جـ٥

)٢/٦٥٢(  

  

يف الدار صوت : " على معىن املصدر مل يصح، ولو مل يشتمل على فاعله ضعف النصب حنو١"يشتمل"
"ن فيها  صوت علم أ٥"فيهما: "ومل ميتنع ألنك إذا قلت، ٤"ثكلى "٣"صراخ"صراخ "و"  محار٢"صوت

  .٦"صوت محار"مصوتا 
فإنه ينتصب مبصوت ال ، "هو مصوت صوت محار: "ولو كان ما اشتملت عليه صاحلا للعمل حنو

  ".له ذكاٌء ذكاُء احلكماء: "مبحذوف، ولو مل يكن املصدر مشعرا باحلدوث مل ينصب حنو
مبرتلة " له صوت: "فقولك. مسندا إىل فاعل، ألن صوتا وحنوه، إمنا انتصب لكون ما قبله مبرتلة يفعل

 ذلك ٨"فترتل"،  بأنه ذو ذكاء٧"أخربت"وإمنا ، "هو يفعل"مبرتلة " له ذكاء: "، وليس قولك"يصوت"
  .واهللا أعلم" له يد يد أسد: "مرتلة قولك

__________  
  ".تشتمل اجلملة على معىن"ويف ب ،  أ، جـ١
  . أ، ب٢
  . أ٣
  . أ، جـ٤
  ".فيها"ويف ب، جـ ،  أ٥
  . ب٦
  ".أخرب"ويف ب ، أ، جـ ٧
  ".فصار"ويف ب ،  أ، جـ٨

)٢/٦٥٣(  

  

  :املفعول له
  كجد شكرا ودن"أبان تعليال ... ينصب مفعوال له املصدر إن 

  :هو علة الفعل، وجلواز نصبه شروط:  له١"املفعول"
  .أن يكون مصدرا: األول



  .أن يتحد وقته ووقت عامله، وهو املعلل به: والثاين
  .ولو تقديرا، ن يتحد فاعلهماأ: والثالث

  ".جد شكرا"و" ضربته تأديبا: "فمثال ما استوىف الشروط
جيعلكم : ؛ ألن معىن يريكم٢} يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا{: قوله تعاىل: ومثال احتاد فاعلهما تقديرا

  .ترون
  :مث قال. ويف بعض هذه الشروط خالف

  لالمفاجرره با... وإن شرطٌ فُقد 
وجب جر ما علل به احلرف الدال على التعليل، وهو الالم أو ، إذا فقد شرط من الشروط الثالثة: أي

جئت أمس "؛ ألنه ليس مبصدر، و"جئت للمال: "فتقول، " والباء٣"يف"من و"ما يقوم مقامها وهو 
  .؛ الختالف الفاعل"أحسنت إليك إلحسانك إيلَّ"و، الختالف الزمان" إلكرامك غدا

  :قولهو
  مع الشروط... وليس يمتنع 

 ليس ٤"فإن هذه الشروط"، "قنع هذا للزهد: "أنه ال ميتنع جره باحلرف مع استيفائه للشروط حنو: يعين
  .بل مسوغ له، اجتماعها موجبا للنصب

  .راجح النصب، وراجح اجلر، ومستوٍ فيه األمران: مث هو بعد ذلك على ثالث مراتب
__________  

  ".املفعو" أ ويف،  ب، جـ١
  . من سورة الرعد١٢ من سورة الروم، ٢٤ من اآلية ٢
  ".إىل"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . أ، جـ٤

)٢/٦٥٤(  

  

  :فأشار إىل األول بقوله
  وقلّ أن يصحبها ارد

أرجح " ضربته تأديبا: "فقوله، أن ارد من أل واإلضافة يترجح نصبه، وقل أن يصحب احلرف: يعين
  .ومل يقل به غريه: قيل.  جر ارد٣ومنع اجلزويل" ٢"لتأديب "١"ضربته: ""من قولك

  :وأشار إىل الثاين بقوله
  والعكس يف مصحوب أل



: أرجح من قولك" ضربته للتأديب: "فقولك، جره باحلرف" أل"أن األرجح يف مصحوب : يعين
  ". التأديب٤"ضربته""

  :فقال، من كالم العرب" أل"مث ذكر شاهد نصب مصحوب 
 اء ال أقعدجعن اهلَي ر األعداء... اجلنبم٥ولو توالت ز  

  .وال إىل راجح اجلر، وسكت عن املضاف فلم يعزه إىل راجح النصب
  ".جئتك ابتغاَء اخلريِ، والبتغاِء اخلريِ: "فعلم أنه يستوي فيه األمران حنو

__________  
  . ب١
  ".للتأديب"ويف أ ،  ب، جـ٢
  .صاحب اجلزولية، وقد تقدم، زيز اجلزويل هو أبو موسى عيسى بن عبد الع٣
  . ب٤
رجز راجز مل : وقال العيين. ومل ينسب إىل قائل معني وهو كما ورد يف كالم الناظم،  البيت من الرجز٥

  .أقف على امسه
 اخلوف -بضم فسكون-" اجلنب"ال أنكل وال أتواىن عن اقتحام املعارك، : أراد" ال أقعد: "الشرح

": األعداء"مجع زمرة وهي اجلماعة، " زمر"تتابعت وتكاثرت، ": توالت" احلرب، ":اهليجاء"والفزع، 
  .مجع عدو

  .ولو تكاثرت مجاعة األعداء، إين ال أبتعد عن احلرب والرتال خوفا وفزعا: املعىن
" اجلنب"، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمري مستتر فيه" أقعد"، نافية" ال: "اإلعراب

جمرور بعن وعالمة جره الكسرة " اهليجاء"، حرف جر" عن"، له منصوب بالفتحة الظاهرةمفعول ألج
، فعل ماض والتاء للتأنيث" توالت"، شرطية غري جازمة" ولو"، الظاهرة واجلار وارور متعلق بأقعد

  .مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة" األعداء"، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة" زمر"
  ".بأل"ونصبه مع كونه حملى ، ؛ حيث وقع مفعوال ألجله"اجلنب"يف : الشاهد
  .حيث إنه من كالم الناظم، ذكره شراح األلفية: مواضعه

)٢/٦٥٥(  

  

  :تنبيه
 ٢وباإلضافة خالفا للرياشي، ١"أ" "بأل"على املفعول له، أو أُضيف إىل معرفة تعرف " أل"إذا دخلت 

  .٣فيه زائدة، وإضافته غري حمضة" أل"ون إال نكرة وإن إنه ال يك: واجلرمي واملربد يف قوهلم



  هل جيوز تقدمي املفعول له على عامله؟: فإن قلت
  .٤أو جمرورا، هو جائز سواء كان منصوبا: قلت

  .، واهللا أعلم٥"مقدما"فمثل به ، كلزهد ذا قنع: وهو مستفاد من قوله
__________  

  . ب١
مد اهلامشي، ولقب بالرياشي ألن أباه كان عبدا لرجل من  هو أبو الفضل العباسي بن الفرج موىل حم٢

نشأ بالبصرة وأخذ النحو عن املازين، ومسع . جذام امسه رياش، فانتقل اللقب من أبيه بعد الشهرة إليه
قتل وهو يصلي . كتاب حنو: منه كتاب سيبويه، مث صار من كبار النحاة واللغويني، له تصانيف منها

  .يف شهر شوال، هـ٢٥٧سنة الصبح قائما بالبصرة 
  ,٢١٧/ ١راجع األمشوين .  وأرجح األول؛ لعدم التكلف فيه٣
  ".لزهد ذا قنع"و" زاهدا ذا قنع "٤
  ".متقدما"ويف ب ،  أ، جـ٥

)٢/٦٥٦(  

  

  :وهو املسمى ظرفًا، املفعول فيه
  :قال

  كهنا امكثْ أزمنا: يف باطِّراد... وقت أو مكان ضمنا : الظرف
حنن يف "و، "يومنا يوم مبارك: "خمرج لوقت أو مكان مل يضمن معناه حنو" ضمن"جنس " نوقت أو مكا"

  ".مكان حسن
فهو منصوب " دخلت الدار: "؛ احترازا مما نصب بدخل من املكان املختص حنو"باطراد: "١"مث قال"

؛ ألن نصب املفعول به بعد إسقاط اخلافض توسعا، ال نصب الظرف، إذ لو كان ظرفا مل خيتص بدخل
  . ال خيتص بعامل دون عامل٢"الظرف"

  .يتعدى إليه كل فعل، بل الظرف غري املشتق من اسم احلدث
مضمن : " بقيد االطراد؛ ألنه خيرج بقولنا٣"عنه"فال حاجة إىل االحتراز ، وإذا كان كذلك: قال الشارح

  .٤هـ. ا" معىن يف
  :ويف نصب املختص من املكان بعد دخلَ ثالثة مذاهب: قلت

أنه منصوب نصب املفعول به بعد إسقاط اخلافض توسعا كما سبق، وهو مذهب الفارسي : أحدها
  .واملصنف، ونسبه إىل سيبويه



 إىل ٦" ونسب٥سيبويه"ونسبه الشلوبني إىل ، أنه منصوب على الظرفية تشبيها له باملبهم: والثاين
  .اجلمهور

__________  
  . أ١
  ".املطرد"ويف ب ،  أ، جـ٢
  . أ، ب٣
  ,١١٣ الشارح ص٤
ذهبت الشام؛ شبهه باملبهم إذا كان مكانا يقع عليه : وقد قال بعضهم: "١٥ ص١ قال سيبويه جـ٥

  ".املكان واملذهب
  . أ، جـ٦

)٢/٦٥٧(  

  

  .٢" ١"تارة يتعدى بنفسه وتارة حبرف اجلر، وهو مذهب األخفش، أنه مفعول به ودخل: والثالث
  .مثال لظرف الزمان" زمناوأ"، مثال لظرف املكان" كهنا: "وقوله
  :مث قال

  كان وإال فانوِه مقدرا... فانصبه بالواقع فيه مظْهرا 
وأن الناصب ،  معناه٣"يف"أن حكم الظرف النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو ما : يعين

: ا جوازا حنووقد يكون مقدرا إم، "سرت يوم اخلميس"و" جلست أمام املسجد: "له يكون ظاهرا حنو
  ".مىت قدمت؟: "ملن قال" يوم اجلمعة"

  .٤وإما وجوبا كالواقع خربا أو صفة أو حاال أو صلة
  :مث قال

  ... ... .....................وكلّ وقت قابل ذاك
  .أن مجيع أمساء الزمان قابلة للظرفية؛ مبهمها وخمتصها: يعين

  .ا ثالثاخالفا ملن جعله قسم، وأما املعدود فهو من املختص
ما له مقدار من الزمان معلوم : ما دل على قدر من الزمان غري معني كحني، واملختص باحملدود: فاملبهم

  ".يومني: "حنو
  : أو بالصفة أو باإلضافة، مث قال٥"بأل"وما اختص ، كأعالم األيام: واملختص غري املعدود

__________  



ال : وال عربة مبخالفة ابن الناظم حيث قال، "اطراد" وقد ارتضيت املذهب أول؛ ألنه حيتاج إىل قيد ١
  .حيتاج إىل هذا القيد

وعلى : "وقال األمشوين". وجعل احلق مع ابن الناظم ناشئ عن عدم التدبر: "٩٥ ص٢قال الصبان ج
  .هـ. ا" وعلى األول حيتاج إليه خالفا للشارح، "باطراد"هذين ال حيتاج إىل قيد 

  ,٢١٨/ ١ راجع األمشوين ٢
  ".فيه"ويف أ ، ب، جـ ٣
رأيت : " واحلال حنو-فوق صفة لطائر-" مررت بطائر فوق غصن: "والصفة حنو، "زيد عندك" اخلرب ٤

والناصب حمذوف وجوبا . ، فعندك صلة للذي"رأيت الذي عندك: "، والصلة حنو"اهلالل بني السحاب
. هـ. ا.  استقر؛ ألن الصلة مجلة:إال يف الصلة فيقدر، مستقرا أو استقر: يف األحوال األربعة، ويقدر

  ,٢١٩/ ١أمشوين 
  ".بإال"ويف أ ،  ب، جـ٥

)٢/٦٥٨(  

  

  يقبله املكان إال مبهما... وما ......... 
: أن أمساء املكان ال تقبل الظرفية إال إذا كانت مبهمة، فإن كانت خمتصة مل تقبل الظرفية حنو: يعين

  ".املسجد"و" الدار"
  :مث قال

  صيغَ من الفعل كمرمى من رمى... قادير، وما حنو اجلهات وامل
  :فمثّل املبهم بثالثة أنواع

  . وأمام١"وقُدام"خلف : حنو: اجلهات
  .٢"فرسخ"و" ميل: "حنو: واملقادير

  ".مرمى ومذهب: "وما صيغ من اسم احلدث حنو
  .أما اجلهات فال إشكال يف أا مبهمة، فظاهره أن هذه الثالثة أنواع للمبهم

  .أما املقادير فظاهر كالم الفارسي أا داخلة حتت املبهم، وصححه بعض النحوينيو
  .ال مبهم،  باملبهم٣"أا شبيهة"ليست داخلة حتته، وصحح بعضهم : وقال الشلوبني

ال من املبهم كما نص عليه غريه، وهو ظاهر ،  احلدث، فالظاهر أنه من املختص٤"اسم"وأما ما صيغ من 
  .لكافيةكالمه يف شرح ا

 ٦ صناعيا إال ما كان مبهما أو مشتقا من اسم احلدث٥"ظرفا"وأما املكان فال يكون من أمسائه : قال فيه



  .فجعله قسيمه. هـ. ا
وقياسه أن جيعل ، وقد قسم املصنف املصدر إىل مبهم وخمتص، وصرح بأن املعدود من املختص: قلت

  .املعدود يف الظرف من املختص أيضا
__________  

  . ب١
  .ثالثة أميال: والفرسخ، ألف باع:  امليل٢
  ".أيضا شبهه"ويف ب ، "أنه مشبه"ويف جـ ،  أ٣
  . أ، حـ٤
  ".خمتصا"ويف جـ ،  أ، ب٥
  .٤٢ورقة ،  شرح الكافية٦

)٢/٦٥٩(  

  

  ؟"وما صيغ من الفعل: "ما يعىن بالفعل يف قوله: فإن قلت
وليس ذلك جبيد؛ ألنه مل يصغ من " ن رمىكمرمى م: "ظاهر كالمه أنه الفعل الصناعي؛ لقوله: قلت

 ٣"لوال"، ٢"فهو صحيح" محل على الفعل اللغوي وهو املصدر ١"وإن"، الفعل وإمنا صيغ من املصدر
  .يبعده" من رمى: " قوله٤"أن"

  :مث قال
  ظرفا ملا يف أصله معه اجتمع... وشرط كون ذا مقيسا أن يقع 

أن هذا النوع ال يكون ظرفا مقيسا إال إذا كان العامل فيه : يعين، اإلشارة إىل ما اشتق من اسم احلدث
هو : " عد من الشواذ قوهلم٥"فلذا"، "وقعدت مقعده"، "رميت مرمى زيد: "موافقا له يف االشتقاق حنو

  .٧ وحنوه٦"مين مقعد القابلة
  .وهو اسم احلدث، مع الظرف يف أصله" ملا يف أصله معه اجتمع: "وتقدير قوله

؛ ألن العامل فيه أصله ال شيء اجتمع معه " جملسك٨"جلوسي"سرين : "رج من كالمه حنوخي: فإن قلت
  .يف أصله

  . أن املصدر يعمل عمل فعله٩"تقرر"وإن مل تشمله عبارته فقد ، هذا: قلت
__________  

  ".وإمنا"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".فصحيح"ويف جـ ،  أ، ب٢



  ".إال"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . أ، ب٤
  ".ولذلك "ويف ب،  أ، جـ٥
  .أنه قريب كقرب مكان قعود القابلة عند والدة املرأة: املولّدة، واملعىن:  القابلة٦
هو مين : إذ التقدير، ووجه الشذوذ" هو مين مزجر الكلب، ومناط الثريا، ومعقد اإلزار: " وحنوه٧

زجر زجر، ويف ولو أعمل يف امل. فعامله االستقرار، وليس ما اجتمع يف أصله، مستقر يف مزجر الكلب
  ,٢٢ ص١أمشوين جـ. هـ. ا. املناط ناط، ويف املقعد قعد مل يكن شاذا

  ".جلوسك"ويف أ ،  ب، جـ٨
  ".تقدم"ويف ب ،  أ، جـ٩

)٢/٦٦٠(  

  

  :مث قال
  فذاك ذو تصرف يف العرف... وما يرى ظرفا وغري ظرف 

  :متصرف وغري متصرف: ١"قسمان"كلٌّ من ظرف الزمان وظرف املكان 
ميني "من الزمان، و" يوم وليلة: "بل يستعمل ظرفا تارة وغري ظرف أخرى حنو، ما ال يلزم: فاملتصرف

  .من املكان" ومشال
 ٣"إىل"أو ال خيرج عنها إال ، ٢"عوض"و" كقَطّ"ما ال خيرج عن الظرفية أصال : وغري املتصرف

  .٤"شبهها"
  ".مبن"واملراد بشبه الظرفية اجلر 

كثرت زيادا فلم " من"؛ ألن ٥"يف االختيار" "من"خبار عنه واجلر بغري وإمنا يثبت تصرف الظرف باإل
  .يعتد ا

  :وإىل هذا أشار بقوله.  مبن٦"أا جتر"بعدم التصرف مع " قبلُ وبعد وعند ولدن"فلذلك حكم على 
  ....وغري ذي التصرف

  البيت
  :مث قال

  وذاك يف ظرف الزمان يكثر... وقد ينوب عن مكان مصدر 
 إفهام تعيني ٧"ذلك"بة املصدر عن الظرف من باب حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه، وشرط نيا
، مكان قربه: أي" جلست قرب زيد، وقصده: " أو مقدار، وذلك قليل يف املكان كقوهلم٨"وقت"



  .ومكان قصده
__________  

  . أ، جـ١
وعوض الستغراق املستقبل ، من الزمان قط وعوض ال يستعمالن إال بعد نفي، وقط الستغراق املاضي ٢

مبنية على : قط، مشتقة من العوض: قططت الشيء إذا قطعته، وعوض: مشتقة من: مثل أبدا، وقط
  .تبىن على احلركات الثالث إذا مل تضف: الضم، وعوض

  .والسياق يقتضي زيادا، "إىل" يف النسخ مل تذكر ٣
  ".يشبهها"ويف ب ،  أ، جـ٤
  . أ، جـ٥
  ".اجلر" ويف ب ، أ، جـ٦
  ".ذلك"ويف أ ،  ب، جـ٧
  ".مكان"ويف ب ،  أ٨

)٢/٦٦١(  

  

وقت خفوق النجم، ووقت : أي" طلوع الثريا" النجم، و٢"خفوق" ذلك ١"كان: "وكثري يف الزمان حنو
  .طلوع الثريا

  .وكثرته تقتضي القياس عليه
__________  

  ".فعلت"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".حقوق"ويف أ ،  ب، جـ٢

)٢/٦٦٢(  

  

  :املفعول معه
  :قال

  يف حنو سريي والطريق مسرعه... ينصب تايل الواو مفعوال معه 
  .مع الطريق: أي" سريي والطريق: " مع، حنو١"واو مبعىن"هو االسم املنصوب بعد : املفعول معه

  ".حنو: "، وقد فهم ذلك من قوله٢وهذا الباب مقيس على األصح



  :مث قال
  ذا النصب ال بالواو يف القول األحق... مبا من الفعل وشبهه سبق 

  ".زيد سائر والطريق: "وإما اسم يشبهه حنو، "استوى املاُء واخلشبةَ: "إما فعل حنو: ناصب املفعول معه
  . والظرف املخرب به٤ أنه ال يعمل فيه العامل املعنوي كاسم اإلشارة وحرف التشبيه٣ومذهب سيبويه

  :وأجاز أبو علي يف قول الشاعر
  ٥هذا ردائي مطويا وسرباال............................. ... 

__________  
  ".الواو اليت مبعىن"ويف ب ،  أ، جـ١
هذا الباب مساعي، وذهب غريه إىل أنه مقيس يف كل اسم استكمل الشروط، وهو :  قال األخفش٢

  ,٢٧٧/ ١الصحيح، أمشوين 
  . الكتاب١٥٠ ص١ جـ٣
  ".التنبيه"ويف أ ،  ب، جـ٤
  .وحبثت فلم أعثر على اسم قائله، مل أقف على اسم قائله: قال العيين.  هذا عجز بيت من البسيط٥

  :وصدره
  ال حتسبنك أثوايب فقد مجعت

  .وذكر البيت كله يف نسخة ب
  .قاله اجلوهري.  وهو القميص-بكسر السني-" سرباال: "الشرح

فتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة يف حمل فعل مضارع مبين على ال" حتسبنك"، حرف ي" ال: "اإلعراب
  =والكاف ضمري املخاطب ، ونون التوكيد حرف، جزم بال الناهية

)٢/٦٦٣(  

  

  .أن يكون العامل فيه هذا
وذهب اجلرجاين إىل أن ناصبه الواو نفسها؛ الختصاصها باالسم، ورد بأا لو كانت ناصبة، التصل 

  .١الضمري ا
أن املفعول معه " سبق: "وفهم من قوله، "بالواو: " أو شبهه، وإليه أشار بقوله فعل٢"تقدمي"ومل يشترط 

  . متفق عليه٣"وهذا"، ال يتقدم على عامله
فمذهب اجلمهور، والصحيح منعه، وأجازه ابن " استوى واخلشبةَ املاُء: "وأما تقدميه على مصاحبه حنو

  .٤جين



__________  
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم " أثوايب"، مفعول مبين على الفتح يف حمل نصب= 

فعل ماضٍ مبين للمجهول " مجعت"، وقد حرف حتقيق، الفاء للتعليل" فقد"، وياء املتكلم مضاف إليه
وذا ، ها حرف تنبيه" هذا"، مبين على الفتح والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر فيه جوازا تقديره هي

خرب املبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل " ردائي"، بين على السكون يف حمل رفعاسم إشارة مبتدأ م
، الواو للمعية" وسرباال"، حال من رداء منصوب بالفتحة الظاهرة" مطويا"، ياء املتكلم وهي مضاف إليه

  .وسرباال مفعول معه منصوب بفتحة ظاهرة
بل قد تقدمه ما يتضمن ،  معه ومل يتقدمه الفعلحيث إن سرباال مفعول"، "سرباال.... هذا"يف : الشاهد

  ".معىن الفعل وحروفه وهو هذا
  ,٢٤٤/ ١واألمشوين ، ١١٦ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

جلست وك، وذلك ممتنع، والصحيح األول، قال : فكان يقال،  كما يف سائر احلروف الناصبة١
  ".صح أن ما تقدمه من فعل أو شبههأحدها وهو األ: "٢١٩/ ١السيوطي يف اهلمع 

  ".تقدم" أ، ويف ب، جـ ٢
  ".وهو"ويف ب ،  أ، جـ٣
  : متسك ابن جين بقوله٤

  ثالث خصال لست عنها مبرعوي... مجعت وفحشا غيبة ومنيمة 
  :وقوله

  وال ألقبه والسوءة اللقبا... أكنيه حني أناديه ألكرمه 
ويف الثاين . راد يف األول مجعت غيبة ومنيمة مع فحشيعين أن امل. على رواية من نصب السوءة واللقب

وال ألقبه اللقب مع السوءة؛ ألن من اللقب ما يكون لغري سوءة، وال حجة له فيهما؛ إلمكان جعل 
وذلك يف البيت األول ظاهر، وأما الثاين فعلى أن يكون ، الواو فيهما عاطفة قدمت هي ومعطوفها

، ٢٢٤ ص١أمشوين جـ. هـ. السوءة مث حذف ناصب السوءة اوال ألقبه اللقب وال أسوءه : أصله
  .واملنع أوىل:  لذلك أقول٣٨٣/ ٢وراجع اخلصائص 

)٢/٦٦٤(  

  

  :مث قال
  بفعل كون مضمر بعض العرب... نصب " كيف"استفهام أو " ما"وبعد 

فة، برفع ما بعد الواو على أا العاط" ما أنت وزيد"و" وقصعة من ثريد، كيف أنت: "من كالمهم



كيف : وبعضهم ينصب على أا اليت للمعية وما قبلها مرفوع بفعل مضمر هو الناصب ملا بعدها، تقديره
واعلم أن ". ما"املقدرة ناقصة، وكيف خرب مقدم، وكذلك " كان"يكون؟ وما يكون؟ والصحيح أن 

  :الصاحل؛ لكونه مفعوال معه على ثالثة أقسام
  .عية، والعطف أرجحجيوز فيه العطف والنصب على امل: قسم

  .والنصب على املعية أرجح، جيوز فيه األمران: وقسم
  .مينع فيه العطف: وقسم

قمت أنا : " ما أمكن فيه العطف بال ضعف من جهة اللفظ، وال من جهة املعىن حنو١"هو: "فاألول
  .وإن شئت نصبت" وزيد

؛ ألن العطف على الضمري "وزيدقمت : "ما ال ميكن فيه العطف إال بضعف من جهة اللفظ حنو: والثاين
لو تركت الناقةَ وفصيلَها : "املرفوع املتصل بغري توكيد أو فصل ضعيف، أو من جهة املعىن كقوهلم

لو تركت الناقة ترأَم فصيلها وترك فصيلها لرضاعها : فإن العطف فيه ممكن على تقدير، "لرضعها
  .٢لرضعه

  .لو تركت الناقة مع فصيلها: وجه النصب على معىنوال، ٤"ضعيف"، فهو ٣هذا تكلف وتكثري عبارة
__________  

  . أ، جـ١
لو تركت "ويف ب ، "لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلها لرضاعها فأرضعها"ويف أ ،  جـ٢

  .والتقدير مع العطف لو تركت الناقة ترأم فصيلها لرضاعها لرضعها، "الناقة وفصيلها لرضاعها لرضعها
  ,١٠٥/ ١صبان . هـ. ا. للعبارة املقدرة، والعطف من عطف السبب على املسببتكثري :  أي٣
  ".مضعف"ويف ب ،  أ، جـ٤

)٢/٦٦٥(  

  

فإن العطف على الضمري " ما لك وزيدا؟: " ما ال ميكن فيه العطف ملانع لفظي حنو١"هو: "والثالث
  .مما ال يصلح للمشاركة" اجلبلسرت و: "أو معنوي حنو، ارور بغري إعادة اجلار ممتنع عند اجلمهور

  . العطف٢"فيه"فهذا وحنوه جيب فيه النصب على املعية، وميتنع 
  :وقد أشار إىل األول بقوله

  ... ..............................والعطف إن ميكن بال ضعف أحق 
  :وإىل الثاين بقوله

  والنصب خمتار لدى ضعف النسق.............. ... 



  :قولهوإىل الثالث ب
  ... ...............................والنصب إن مل جيز العطف جيب 

  :وأما قوله
  أو اعتقد إضمار عامل تصب................... ... 

 فيما امتنع عطفه بني نصبه على املعية وبني إضمار عامل، ٣"ختيريا"أن يكون : أحدمها: فيحتمل وجهني
  .٤} أَجمعوا أَمركُم وشركَاَءكُمفَ{: كقوله تعاىل، حيث يصح إضماره

  . األمر والكيد وحنومها٦"إال" ينصب ٥"فال"، فإنه ال يصح جعله معطوفا؛ ألن أمجع مبعىن عزم
  . أن جتعله مفعوال به بفعل مقدر٧"لك"مفعوال معه، و" شركاءكم"ولك أن جتعل 

  .لشركاء وحنوهوأمجعوا من مجع؛ ألن مجع مبعىن ضم املتفرق، فينصب ا: تقديره
  .فعلى هذا يصح العطف، وقد حكي أن أمجع مبعىن مجع

__________  
  . أ، جـ١
  . أ، جـ٢
  ".خمريا"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . من سورة يونس٧١ من اآلية ٤
  ".ال"ويف ب ،  أ، جـ٥
  . أ، ب٦
  . ب٧

)٢/٦٦٦(  

  

  .أن يكون تنويعا: والثاين
 فيه النصب على املعية، ونوع يضمر له عامل؛ ألن نوع جيب: أن ما امتنع فيه العطف نوعان: واملعىن

  :املعية فيه أيضا ممتنعة كقوله
   ... ...................١علفتها تبنا وماء باردا

وال جيوز عطفه لعدم املشاركة وال نصبه على املعية ، "سقيتها ماء: "فماء منصوب بفعل مضمر تقديره
  .لعدم املصاحبة

  .شامال للناصب كما مثلنا به" أو اعتقد إضمار عامل: "٢"قوله"وجيوز أن جيعل 
__________  



وحبثت . هذا رجز مشهور بني القوم مل أر أحدا عزاه إىل راجزه: أقول: قال العيين.  هذا صدر بيت١
  .فلم أعثر على قائله

  :وعجزه
  حىت شتت مهالة عيناها

 قصب الزرع بعد -لتاء وسكون الباءبكسر ا-" تبنا"، أطعمتها وقدمت هلا ما تأكله": علفتها: "الشرح
إذا ، من مهلت العني، صيغة مبالغة" مهالة"ومها مبعىن واحد، " بدت"يروى يف مكانه " شتت"، أن يدرس

  .مهرت بالدموع
  .وأرويتها ماء حىت فاضت عيناها بالدموع من الشبع على عادة الدواب، قد أشبعت الدابة تبنا: املعىن

الواو " وماء"، مفعول ثان منصوب بالفتحة الظاهرة" تبنا"، عل ومفعول أولفعل وفا" علفتها: "اإلعراب
، صفة ملاء منصوبة بالفتحة الظاهرة" باردا"، وسقيتها ماء: ماء مفعول به لفعل حمذوف تقديره، عاطفة

حال من فاعل غدت منصوب " مهالة"، فعل ماضٍ والتاء للتأنيث" شتت"، حرف غاية وجر" حىت"
فاعل غدت مرفوع باأللف نيابة عن الضمة؛ ألن مثىن وضمري الغائبة مضاف " عيناها"، رةبالفتحة الظاه

  .إليه
فإنه ال ميكن عطفه على ما قبله؛ لكون العامل يف املعطوف عليه ال يتسلط على ، "وماء"يف : الشاهد

  .علفتها ماء: املعطوف، إذ ال يقال
وإما على ، "علفتها"لى تقدير فعل يعطف على إما ع: ومن أجل ذلك كان نصبه على أحد أقوال ثالثة

  .وإما النصب على املعية، مبعىن أنلتها" علفتها"أن 
، ٢٢٦/ ١، واألمشوين ٣٣٤/ ١، وابن عقيل ١١٩ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وابن ٦٢، والسيوطي ص٦٩واملكودي ص، ٢١٤وأيضا يف شذور الذهب ص. ٥٦/ ٢وابن هشام 
  ,١٦٩/ ٢ مغين اللبيب هشام يف

  . ب، جـ٢

)٢/٦٦٧(  

  

فيجوز جره ال بالعطف بل بإضمار اجلار، كما نص عليه يف شرح " ما لك وزيد؟: "وللجار كقولك
  .٢"واهللا أعلم"وكالمه فيه يؤيد هذا االحتمال ، ١الكافية

__________  
  ,٤٣ورقة ،  راجع شرح الكافية١
  . أ، ب٢



  : املفعول معه فائدة ذكرها الشيخ الصبان عقب-
إذا اجتمعت املفاعيل قدم املفعول املطلق مث املفعول به الذي تعدى إليه العامل بنفسه، مث : قال الفارضي"

الذي تعدى إليه بواسطة احلرف، مث املفعول فيه الزماين، مث املكاين، مث املفعول له، مث املفعول معه 
  .هـ باختصار. ا" مسكضربت ضربا زيدا بسوط ارا هنا تأديبا وطلوع الش"

  .١٠٦/ ٢هـ . ا" ال واجب، والظاهر أن هذا الترتيب أوىل

)٢/٦٦٨(  

  

  :االستثناء
  .حتقيقا أو تقديرا، إخراج بإال أو إحدى أخواا: االستثناء

املتصل، " حتقيقا"واملراد باملخرج ، خمرج للتخصيص وحنوه" بإال أو إحدى أخواا"جنس و" فاإلخراج"
فإن الظن وإن مل يدخل يف ، ١} ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتباع الظَّن{: املنقطع، حنو" اتقدير"وباملخرج 

  . تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه يف كثري من املواضع٢"يف"العلم حتقيقا فهو 
قد دل على ما " إال" الذي قبل فال بد أن يكون الكالم، إذا كان االستثناء منقطعا: قال ابن السراج

  .هـ. ا.  فتأمل، فإنه يدق٣"ا"يستثىن 
  ".مع متام ينتصب" إال"ما استثنت : "وقوله

موصولة وينتصب خربها فهو مرفوع، وأن تكون شرطية وينتصب جواا فهو " ما"جيوز أن تكون 
  .جمزوم

  .واملراد بالتمام أن يكون املخرج منه مذكورا، ويقابله التفريغ
إال أن . أو منقطعا بعد موجب أو غريه، يف غري التفريغ ينتصب متصال كان" بإال"أن املستثىن : يعين

  .٤"وجائز مرجوح"واجب وجائز، وراجح : نصبه على ثالثة أقسام
قام القوم إال : " أو مقدما حنو٥"كان"مؤخرا ، فالواجب النصب هو املستثىن بعد إجياب متصال أو منقطعا

  ".قام إال زيدا القوم"و" لقوم إال بعرياخرج ا"و" زيدا
  .واملرجوح النصب هو املتصل بعد نفي أو شبه نفي، واملراد به النهي واالستفهام املؤول بالنفي

__________  
  .قراءة السبعة،  من سورة النساء١٥٧ من اآلية ١
  ".من"ويف أ ،  ب، جـ٢
  . أ، جـ٣



  . أ، ب٤
  . أ، ب٥

)٢/٦٦٩(  

  

ومن يغفر {: ومثال االستفهام، "ال يقوم إال زيد: "ومثال النهي، ١}  فَعلُوه إِلَّا قَليلٌما{: فمثال النفي
إِلَّا اللَّه وب٢} الذُّن.  

  ".من"و" هل"وأكثر ما يكون ذلك يف 
وعطفا عند ، ٣فجميع ذلك يترجح فيه اتباعه للمستثىن منه يف رفعه ونصبه وجره بدال عند البصريني

  :وإىل هذا أشار بقوله، ٤الكوفيني
  ........إِتباع ما اتصل... وبعد نفي أو كنفي انتخب 

فإن بين متيم جييزون . هو املنقطع بعد نفي أو كنفي إن صح إغناؤه عن املستثىن منه: والراجح النصب
  .٦"عندهم أرجح"وذكر بعض النحويني أن نصبه ، "إال اتباع الظن: " ويقرءون٥"واإلتباع"فيه النصب 

فإن مل يصح إغناؤه عن املستثىن منه تعني نصبه عند اجلميع، ، ٧وأما احلجازيون فالنصب عندهم واجب
، ما زاد إال ما نقص: "لالسم الواقع بعدها حنو" إال"وهو كل استثناء منقطع ال جيوز فيه تفريغ ما قبل 

  ".وما نفع إال ما ضر
  :وإىل هذا القسم الثالث أشار بقوله، ٨} مرِ اللَّه إِلَّا من رحملَا عاصم الْيوم من أَ{: وجعل املصنف منه
__________  

  . من سورة النساء٦٦ من اآلية ١
  . من سورة آل عمران١٣٥ من اآلية ٢
كيف يكون بدال وهو موجب ومتبوعه منفي؟ وأجاب :  بدل بعض املستثىن منه، قال أبو العباس ثعلب٣

 عمل العامل فيه، وختالفهما يف النفي واإلجياب ال مينع البدلية؛ ألن سبيل البدل السريايف بأنه بدل منه يف
مررت : "وقد يتخالف املوصوف والصفة نفيا وإثباتا حنو، أن جيعل األول كأنه مل يذكر والثاين يف موضعه

  .هـ. ا" وال لبيب، برجل ال كرمي
  ,٢٨٨/ ١أمشوين 

هم من حروف العطف يف باب االستثناء خاصة، وهي مبرتلة عند" إال" عطف نسق عند الكوفيني؛ ألن ٤
  ,١١٠/ ٣صبان . هـ. ا. يف أن ما بعد ما خيالف ما قبلها، العاطفة" ال"

  . ب٥
  ".عنده راجح"ويف ب ،  أ، جـ٦



/ ١شرح أوضح املسالك للنجار . هـ. فيمتنع البدل ا،  ألن املستثىن ليس من جنس املستثىن منه٧
٣٣٧,  

  .من سورة هود ٤٣ من اآلية ٨

)٢/٦٧٠(  

  

  وعن متيم فيه إبدال وقع... وانصب ما انقطع ... 
  :مث قال. ولكنه أطلق فلم يفصل بني ما يصح إغناؤه، وما ال يصح

  يأيت ولكن نصبه اختر إن ورد... وغري نصب سابق يف النفي قد 
  :فيه وجهان،  على املستثىن منه بعد نفي١"املتقدم"أن املستثىن : يعين

  .نصبه على االستثناء: ا وهو املختارأحدمه
  .وجيعل املستثىن منه بدال، أن يفرغ العامل له: والثاين

. ما يل إال أبوك ناصر، فيجعلون ناصرا بدال: حدثين يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: ٢قال سيبويه
  .هـ. ا

  ".قد يأيت: "وهذا قليل؛ ولذلك قال
  .كون املقدم يف اإلجياب، فإنه واجب النصب كما سبق من أن ي٣"يف النفي: "واحترز بقوله

  :شرع يف املفرد فقال، وملا فرغ من بيان التام
  عدما" اال"بعد يكن كما لو ... لما " إال"وإن يفَرغ سابق 

فقام ، "ما قام إال زيد: "فحكمه حكم ما مل توجد إال معه حنو، ملا بعدها" إال"وإن يفرغ ما سبق : أي
  ".ما قام زيد: "وقيل، "إال"أعين زيدا فهو فاعل به كما لو عدمت ، "إال"ا بعد مفرغ مل

؛ ألن السابق قد يكون عامال كما مثّلنا به، وقد يكون ٤أوىل من قوله يف التسهيل العامل" سابق: "وقوله
  ".ما يف الدار إال زيد: "غري عامل حنو

  على ماذا يعود الضمري يف يكن؟: فإن قلت
__________  

  ".املقدم"ويف أ ،  ب، جـ١
، ما يل إال أبوك أحد: حدثنا يونس أن بعض العرب املوثوق م يقولون: " نص ما يف كتاب سيبويه٢

  ,٣٧٢ ص١جـ. هـ. ا" فيجعلون أحدا بدال
  ".املنفي"ويف جـ ،  أ، ب٣



 ما له مع وله بعد إال من اإلعراب إن ترك املستثىن منه وفرغ العامل له: "١٠١ قال يف التسهيل ص٤
  ".عدمها

)٢/٦٧١(  

  

وأن ، "إال"كما لو عدم " إال"يكن السابق يف طلبه ملا بعد : أي،  على السابق١"يعود"حيتمل أن : قلت
كما لو عدم ، عليه" إال"يف تسلط ما قبل " إال"يكن ما بعد : أي" ما بعد: "من قوله" ما"يعود على 

  ".إال"
  :تنبيهان
  .أو شبهه، بعد نفيال يكون التفريغ إال : األول
  . املعموالت إال املصدر املؤكد٢"جلميع"يصح التفريغ : الثاين

  . فمتأول٣} إِنْ نظُن إِلَّا ظَنا{: فأما قوله تعاىل
  :نبه على ذلك فقال، قد تكرر لتوكيد ولغري توكيد" إال"وملا كانت 

  ... ...............وأَلْغِ إال ذات توكيد 
  .، واالستغناء عنها؛ لكون ما بعدها تابعا ملا بعد األوىلوهي اليت يصح طرحها

  .فإن صح إغناء الثاين عنه جعل بدال، وإن مل يصح عطف بالواو
  ال مترر م إال الفىت إال العال: فاألول حنو

  .فإن العال هو الفيت
  :وقد اجتمعا يف قوله" ال مترر م إال زيدا، وإال عمرا: "والثاين حنو

  ٤إال رسيمه وإال رملُه... يخك إال عملُه ما لَك من ش
__________  

  ".يكون"ويف جـ ،  أ، ب١
  ".يف مجيع"ويف ب ،  أ، جـ٢
  . من سورة اجلاثية٣٢ من اآلية ٣
وحبثت فلم أعثر على . قائله راجز من الرجاز مل أقف على امسه، وهو من شواهد سيبويه:  قال العيين٤

  .قائله
ويشتهر على األلسنة ، ؤه الناس قدميا وحديثا بالياء املثناة بعدها خاء معجمةهكذا يقر" شيخك: "الشرح

بالنون واجليم، وهو اجلمل، وأصل نونه متحركة فسكنها إلقامة " شنجك"أنه اجلمل، ويترجح أا 
  . =السري بسرعة: سري اجلمل بدون سرعة، والرمل: ضربان من السري؛ فالرسيم" رسيمه ورمله"، الوزن



)٢/٦٧٢(  

  

  ما املراد بإلغائها؟: فإن قلت
  .فال تؤثر يف لفظ وال معىن غري التوكيد،  مل تذكر١"كأا"جعلها : قلت

  :مث قال
  وإن تكَرر ال لتوكيد........... ... 

  .أو مع متامه، من العوامل" إال"لقصد استثناء، وحينئذ ال خيلو ذلك من أن يكون مع تفريغ ما قبل : يعين
  :أشار إىل األوىل بقوله، نفهاتان حالتا

  تفريغ التأثري بالعامل دع... فمع ................ 
  وليس عن نصب سواه مغين... يف واحد مما بإال استثين 

  .وبالتأثري النصب على االستثناء، "إال"املراد بالعامل 
  .تيف واحد من املستثنيني أو املستثنيا" بإال"دع النصب على االستثناء : فكأنه قال

  .سوى ذلك الواحد: أي" وليس عن نصب سواه مغين"
__________  

  .الرسيم والرمل: ومها، ال منفعة لك من مجلك إال يف نوعني من سريه: املعىن= 
جمرور " شيخك"، حرف جر" من"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" لك"، نافية" ما: "اإلعراب

مبتدأ " عمله"، أداة استثناء ملغاة" إال"، خاطب مضاف إليهمبن وعالمة جره الكسرة الظاهرة وضمري امل
بدل من عمل والضمري مضاف " رسيمه"، مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة وضمري الغائب مضاف إليه

" رمله"، وإال حرف زائد مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، الواو حرف عطف" وإال"، إليه
  .هرة وضمري الغائب مضاف إليهمعطوف على رسيم مرفوع بالضمة الظا

يف البدل والعطف ومل تفد غري جمرد التوكيد، " إال"حيث تكررت " إال رسيمه وإال رمله"يف : الشاهد
 ٢ورد يف جممع األمثال أليب الفضل النيسابوري جـ". ما لك من شيخك إال عمله. "وقد أُلغيت

 يكلف إال ما كان اعتاده وقدر ال يصلح أن: يضرب للرجل حني يكرب؛ أي: "٣٩٣٣ رقم ٢٨٩ص
  .هـ. ا" عليه قبل هرمه

، ٣٤٠/ ١، وابن عقيل ٦٧/ ٢وابن هشام ، ١٢٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، وأيضا ذكره يف مهع ٦٣والسيوطي ص، ٧١، واملكودي ص٢٣٢/ ١واألمشوين ، والسندويب، وداود

  ,٣٧٤ ص١، سيبويه جـ٢٧٧/ ١اهلوامع 
  ".كأن" ويف ب ، أ، جـ١



)٢/٦٧٣(  

  

شغل بواحد ونصب ما عداه ،  لغري التوكيد وما قبلها من العوامل مفرقًا١"كررت"أن إال إذا : واحلاصل
  ".ما قام إال زيد إال عمرا إال خالدا: "على االستثناء حنو

  : فهم من عبارته فوائد٢"وقد"
وزاد يف ، ٣نسبه يف التسهيل إىل سيبويه واملربدلقوله بالعامل، و" إال"أن الناصب للمستثىن هو : األوىل

  .٥ اجلُرجاين، واخلالف يف ذلك شهري٤"شرحه"
 به العامل املفرغ، ال يلزم كونه األول، بل جيوز أن يكون املتوسط ٦"يشغل"أن االسم الذي : الثانية

  .إال أن شغله باألقرب أوىل" يف واحد: "واآلخر؛ لقوله
 أنص من قوله يف ٧"فهو"، "وليس عن نصب سواه مغين: "جب؛ لقولهأن نصب ما سواه وا: الثالثة

  .٨هـ. ا. ونصب ما سواه: التسهيل
  :عبارته غري وافية باملقصود من ثالثة أوجه: فإن قلت

  . به٩"يفعل"فعلم أنه ال ينصب على االستثناء، ومل يعلم ما ، يف واحد" بإال"أنه أمر بترك التأثري : أحدها
__________  

  ".تكررت"ويف جـ ، ب أ، ١
  ".فقد"ويف أ ،  ب، جـ٢
  ,١٠١ راجع التسهيل ص٣
  ".الشرح"ويف ب ،  أ، جـ٤
 وهو الصحيح وإليه أميل؛ ألنه حرف خمتص باألمساء غري مرتل منها مرتلة اجلزء وما كان كذلك فهو ٥

  .أن تكون عاملة، ما مل تتوسط بني عامل مفرغ ومعموله، فتلغى" إال"عامل، فيجب يف 
خالفا لزاعمي ذلك، ، ال ما قبلها بواسطتها وال مستقبال وال استثىن مضمرا" إال"ناصب املستثىن هو ف

  ,٢٧/ ١أمشوين 
  ".شغل" أ، ب، ويف جـ ٦
  ".فبهذا"ويف ب ،  أ، جـ٧
  ,١٠٤ التسهيل ص٨
  ".فعل"ويف جـ ،  أ، ب٩

)٢/٦٧٤(  

  



فإن أمكن جعل ، ناء كل واحد من متلوه ذكره إمنا يكون إذا مل يكن استث١"الذي"أن احلكم : والثاين
  ".ما قام إال أخوتك إال زيدا: " واحد خمرجا مما قبله حنو٢"كل"

  ".وليس عن نصب سواه مغين: "أن قوله: والثالث
: اجلواب عن األول: قلت.  بدل البداء٣"به"بل إذا رفع األول جاز رفع ما بعده إذا قصد ، ليس كذلك

  "".عدما"اال " لو"بعد يكن كما : " به من قوله٤"يشتغل"غ أنه قد علم أن العامل املفر
  . يف تكرار إال مع احتاد املستثىن منه٥"املصنف"أن كالم : وعن الثاين

: بل هو مندرج يف قوله،  كانت إال للتوكيد فليس من هذا القسم٦"بدل بداء"أنه جعل : وعن الثالث
  ".وألغِ إال ذات توكيد"

  :ولهمث أشار إىل الثانية بق
  نصب اجلميع احكم به والتزم... ودون تفريغ مع التقدم 

  ".ما قام إال زيدا إال عمرا إال خالدا القوم: "مثال ذلك
  :مث قال

  منها كما لو كان دون زائد... وانصب لتأخري وجِئْ بواحد 
فله ، ا منهايعين أن العامل إذا مل يكن مفرغا وتأخر ما استثين عن املستثىن منه نصب اجلميع إال واحد

  ".ما قام أحد إال زيدا إال عمرا إال خالدا: "معها ما له منفردا حنو
  .وجيوز رفع واحد منها على البدل؛ ألنه بعد نفي، وهو راجح

__________  
  ".مبا"ويف ب ،  أ، جـ١
  . ب، جـ٢
  . ب٣
  ".يشغل"ويف ب ،  أ، جـ٤
  . ب، جـ٥
  ".بدال"ويف ب ،  أ، جـ٦

)٢/٦٧٥(  

  

   جيوز رفع اجلميع على اإلبدال؟١"فهل ":فإن قلت
  .٢قد أجاز ذلك األبدي: قلت

  :مث مثّل ذلك بقوله. وظاهر كالم املصنف أنه ال يبدل منها إال واحد



  ... .......................كلم يفُوا إال امرؤ إال علي 
ولكنه وقف على " علي "٣"ونصب"على البدل ونصبه على االستثناء كما لو انفرد، " امرؤ"فيجوز رفع 

  .إال عليا:  تنوين املنصوب، واألصل٤"فحذف"لغة ربيعة 
  :وقوله

  وحكمها يف القصد حكم األول............. ... 
  .يعين يف الدخول إن كان االستثناء من غري موجب، ويف اخلروج إن كان موجبا

  :تنبيه
، ومل يتكلم ٥"ال ميتنع"تلوه، وتارة لغري توكيد فتارة ميتنع استثناء كل واحد من م" إال"إذا كُررت 

  .٦املصنف على الثاين لوضوحه، وقد بينه يف الكافية والتسهيل
  :شرع يذكر سائر أدوات االستثناء، فقال، "بإال"وملا فرغ من حكم املستثىن 
  مبا ملستثىن بإال نسبا... واستثْنِ جمرورا بغري معربا 

  . موصوفها حلقيقة ما أضيفت إليهأن تكون صفة دالة على خمالفة" غري"أصل 
   بد من جر ما استثنته٧"به"فيستثىن ا ومل يكن " إال"وقد تضمن معىن 

__________  
  ".هل"ويف ب ،  أ، جـ١
كان حنويا جليال . أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الرحيم األبدي، نسبة إىل أبدة بلدة باألندلس:  هو٢

وية، ودرس كتاب سيبويه ووقف على غوامضه، مث انتقل إىل من أعرف أهل زمانه باخلالفات النح
  .هـ مثان وستمائة٦٠٨وتويف سنة . غرناطة وأقرأ ا، وكان يف غاية من الفقر على إمامته بالعلم

  ".وينصب" أ، ويف ب، جـ ٣
  ".حبذف"ويف ب ،  أ، جـ٤
  ".ميكن"ويف أ، ب ،  جـ٥
  ,١٠٤والتسهيل ص، ٤٥ راجع الكافية ورقة ٦
  . أ٧

)٢/٦٧٦(  

  

أو راجح ، "قام القوم غري زيد: "من نصب واجب حنو" بإال"باإلضافة، وأعربت هي مبا يستحقه املستثىن 
ما قام : "ومن تأثر بعامل مفرغ حنو، "ما قام أحد غري زيد: "أو مرجوح حنو، "ما لزيد علم غري ظن: "حنو

  ".غري زيد



  فما ناصب غري؟، د املصنفهي ناصب املستثىن عن" إال"قد تقدم أن : فإن قلت
  .وفيها معىن االستثناء، ناصبها العام الذي قبلها على احلال: قلت

وهو الظاهر من قول سيبويه، وإليه ذهب الفارسي يف : قال يف شرح التسهيل. هذا اختيار املصنف
  .١التذكرة

  .٢"إال"واملشهور أن انتصاا على حد انتصاب ما بعد 
  .مبا ملستثىن بإال نسبا، ربامع: ظاهر قوله: فإن قلت

  .فيكون خالف ما ذكره يف شرح التسهيل، احتاد جهة النصب
من نصب أو غريه كما " بإال"تعرب باإلعراب املنصوب للمستثىن " غريا"املفهوم من عبارته أن : قلت

  .سبق، وليس يف ذلك ما يدل على احتاد جهة النصب
  :تنبيهات

على " غري"كما محلت ، ٣"مغاير ما قبلها"فيوصف ا، وما بعدها " غري"على " إال"قد حتمل : األول
  .فاستثين ا، "إال"

 نكرة أو معرفا بأل اجلنسية، فال ٤"يكون"أن يكون مجعا أو شبهه، وأن : وللموصوف بإال شرطان
  :من وجهني" غريا"وتفارق . يوصف ا مفرد حمض وال معرفة حمضة

__________  
أو أنه من العطف ، قام القوم مغايرين لزيد: فجعلها حاال تؤول مبشتق، أي، رسي كتاب أليب علي الفا١

  .وارتضيت هذا املذهب... على املعىن ال على احملل
  ,٢٣٤/ ١راجع األمشوين " إال"وقياسا على نصب ما بعد ، واختاره ابن عصفور،  وهذا عند املغاربة٢
  ".ما قبلها: "ب، جـ سقط، "مغاير: " أسقط٣
  .ـ ب، ج٤

)٢/٦٧٧(  

  

  ".غري"خبالف " جاءين إال زيد: "أن موصوفها ال حيذف وتقام مقامه، فال يقال: أحدمها
  .أو منقطعا، أنه ال يوصف ا إال حيث يصح االستثناء متصال: واآلخر

  ".غري"؛ ألنه ال يصح فيه االستثناء خبالف "عندي درهم إال جيد: "١"جيوز"فال 
  ؟"غري"كما جاز يف ، ه احلالوهل جيوز في: قال يف البسيط

  .وأجازه ابن السيد، فيه نظر
  .واعتبار املعىن، جيوز يف املعطوف على املستثىن بغري اعتبار اللفظ: الثاين



  .باجلر على اللفظ، وبالنصب على املعىن" قام القوم غري زيد وعمرو: "فتقول
إال " باجلر وبالرفع؛ ألنه على معىن "ما قام غري زيد وعمرو: "وتقول، "إال زيدا" "غري زيد"ألن معىن 

  ".زيد
  .٣ أنه من العطف على املوضع، وذهب الشلوبني إىل أنه من باب التوهم٢وظاهر كالم سيبويه

خالفا " غري"على معىن " قام القوم إال زيدا: "حنو" بإال"ال جيوز جر املعطوف على املستثىن : الثالث
  .لبعضهم، وما استدل به متأول

  :مث قال
  ..... ... ......................سوى سوى سواءول

  .وهي املد مع الكسر، ٥"رابعة "٤هذه ثالث لغات، وزاد بعضهم
__________  

  ".يقال"ويف ب ،  أ، جـ١
والوجه " ما أتاين غري زيد وعمرو: "زعم اخلليل ويونس مجيعا أنه جيوز: "٣٧٥ ص١ قال سيبويه جـ٢

  ..... ".فحملوه على املوضع، إال زيد ويف معناه: اجلر؛ وذلك أن غري زيد يف موضع
  .وإىل مذهب سيبويه أميل؛ لبعده عن التوهم، على توهم إال:  أي٣
  . حكى الفاسي يف شرح الشاطبية يف سوى لغة رابعة، وهي املد مع الكسر٤
  ".أخرى"ويف ب ،  أ، جـ٥

)٢/٦٧٨(  

  

  . إال باملكسورة١، ومل ميثل سيبويهوظاهر كالمه أنه يستثىن بالثالث، وهو ظاهر كالم األخفش
فإن ،  إال سوى املكسورة السني٢"االستثناء"ومل يشرب منها معىن : وقال ابن عصفور يف الشرح الصغري

  .استثين مبا عداها فبالقياس عليها
  :مث قال

  على األصح ما لغري جعلَا... اجعال ........... 
على ما " إال"ا جتر املستثىن، وتعرب بإعراب ما بعد من كو" لغري"اجعل لسوى وأختيها ما جعل : أي

  .من التفعيل والتمثيل؛ ألا مبعىن غري" غري"سبق يف 
إىل مذهب سيبويه وأكثر البصريني، وهو أا ظرف ال يتصرف إال يف " على األصح: "وأشار بقوله

  .الشعر
أتاين : زعم اخلليل أن هذا كقولك": كأتاين القوم سوا: "قال سيبويه بعد أن مثّل بقوله: ونقل عن الفراء



  .٣هـ. ا. القوم مكانك، إال أن يف سواك معىن االستثناء
واستدل من قال بظرفيتها بوصل ،  فيها٤"يتصرف"وملا كانت الظرفية فيها جمازا مل : قال ابن عصفور
  ".جاء الذي سواك: "املوصول ا حنو

  .وإمنا اختار خالف ما ذهبوا إليه، املصنف: أي
  :ال يف شرح الكافية ألمرينق

واحد، وأنه ال أحد " وقاموا غريك، قاموا سواك: "إمجاع أهل اللغة على أن معىن قول القائل: أحدمها
  . عبارة عن مكان أو زمان٥"سوى"إن : منهم يقول

__________  
  ".أتاين القوم سواك: "٣٧٧ ص١ قال سيبويه جـ١
  . أ، جـ٢
  ,٣٧٧ ص١ الكتاب جـ٣
  ".يتصرفوا" ب ويف،  أ، جـ٤
  ".سواك"ويف أ ،  ب، جـ٥

)٢/٦٧٩(  

  

 نثرا ١"العرب"والواقع يف كالم . أن من حيكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك، وأا ال تتصرف: والثاين
  .هـ.  ا٢ونظما خالف ذلك

  . على تصرفها٣"االستشهاد"ويف شرح التسهيل من ، وأكثر فيه
  .زم من وقوعها صلة كوا ظرفاوأجاب عن استدالهلم بوقوعها صلة بأنه ال يل

وأجاز أن يكون موضعها بعد املوصول رفعا على أا خرب مبتدأ مضمر، وأن يكون نصبا على أنه حال 
  .وقبله ثبت مضمرا

  .بالنصب" رأيت الذي سواك: "ويقوي هذا الوجه قول من قال: قال
 مبنيا إلامه وإضافته إىل  على أن يكون٥"ومضمر" أن جنعل سواك بعد املوصول خرب مبتدأ ٤"ولنا"

  :مبين كما فعل ذلك بغري يف قوله
   ... .....................٦لُذْ بقيس حني يأىب غريه

__________  
  . ب، جـ١
  ,٢٣٥/ ١ راجع األمشوين ٢



  ".االستدالل" أ، ج، ويف ب ٣
  ".وأما: قال"ويف ب ،  أ، ج٤
  ".حمذوف"ويف أ ،  ب، جـ٥
  . وحبثت أيضا فلم أعثر على قائله-مل أقف على اسم راجزه: قال العيين- هذا صدر بيت ٦

  :وعجزه
  تلْفه حبرا مفيضا خريه

بضم التاء وسكون الالم " تلفه"، بضم الالم وسكون الذال املعجمة أمر من الذ يلوذ" لذ: "الشرح
  .إذا وجد، وكسر الفاء من ألفى

: من أفاض، يقال، جتده حبرا مفيضا: ومعىن تلفه. وجدا: أي} وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ{: قال تعاىل
  .إذا كثر حىت سال على ضفة الوادي، فاض املاء
" حني"، يف حمل نصب مفعول به" بقيس"، مجلة من الفعل والفاعل وهو أنت املستتر فيه" لذ: "اإلعراب

" لذ"زوم ألنه جواب األمر جم" تلفه"، مبين على الفتح وبيانه يف الشاهد" غريه"، منصوب على الظرفية
، صفة لبحر" مفيضا"، مفعول ثان منصوب بالفتحة الظاهرة" حبرا"، والفاعل ضمري واهلاء مفعول أول

حيث بين على الفتح إلضافته إىل مبين، ومع هذا هو " غري"يف : الشاهد". مفيضا: "مفعول لقوله" خريه"
  .يأىب ليكون مرفوعا بالفاعلية: فاعل لقوله

  .١٣٨/ ١ ذكره ابن هشام يف املغين :مواضعه

)٢/٦٨٠(  

  

  .هذا خالصة ما ذكره املصنف نصرة ملذهبه، وهو منقول عن الزجاجي: قلت
  .ما استدل به ال ينهض دليال على دعواه: ولقائل أن يقول

  .أما ما ذكره من إمجاع أهل اللغة فغري مسلم ملا نقله سيبويه عن اخلليل، وقد تقدم
 من النظم فال حجة فيه؛ ألن سيبويه ومن وافقه معترف بتصرفه يف الشعر، وقد أنشد وأما ما استشهد به

أتاين : "وقول بعض العرب، ٢ ومل يذكر من تصرفه يف النثر إال جره مبن يف احلديث١سيبويه بعضه
  .وحكاه الفراء" سواك

  .فقد تقدم أنه ال يعتد به يف إخراج الظرف عن عدم التصرف، وأما اجلر مبن
  .فهو أقوى ما احتج به، "أتاين سواك"ا وأم

  .٣"الشاذ"هذا من : قال البصريون: قال يف البسيط
سواك ومكانك وبدلك وحنوك  "٤"يف" يدل على قلته، فإنه قال -أعين الفراء-وكالم حاكيه : قلت



  .ال تستعمل أمساء مرفوعة": ودونك
__________  

اء كلها قد تكون أمساء غري ظروف مبرتلة زيد واعلم أن هذه األشي: ... ٢٠٢ ص١ قال سيبويه جـ١
هذا سواءك، وهذا رجل، فهذا مبرتلة مكانك إذا جعلته يف معىن بدلك، وال : ومن ذلك أيضا. وعمرو

وهو رجل ، قال الشاعر. ملا اضطر يف الشعر جعله مبرتلة غري: قال بعض العرب. يكون امسا إال يف الشعر
  :من األنصار

  إذا قعدوا منا وال من سوائنا... كان منهم وال ينطق الفحشاء من 
  :وهو األعشى، وقال اآلخر

  وما عدلت من أهلها لسوائكا... جتانف عن جو اليمامة ناقيت 
  .مررت مبن سواءك: أنك تقول، مبرتلة الظروف" كزيد"و" سواءك"ويدلك على أن 

  ...".وى أنفسهادعوت ريب أال يسلط على أميت عدوا من س"$:  قال عليه الصالة والسالم٢
  ".الشواذ"ويف ب ،  أ، ج٣
  ".أ "٤

)٢/٦٨١(  

  

بعد املوصول خرب " سواك"وأما جتويزه كون ، "أتاين سواك: "١قال أبو ثروان. ورمبا رفعوا: مث قال
" غري" طول، ولو كان كذلك جلاز يف ٣ مضمر فضعيف؛ ألن فيه حذف صدر الصلة من غري٢"مبتدأ"

  .بالنصب يضعفه" رأيت الذي سواك: "ضا فقوهلم، وأي"سوى"فصيحا كما جاز يف 
وأما ادعاء بنائه إلام وإضافته إىل مبين فبعيد، وقد ضعف يف باب اإلضافة من شرح التسهيل القول 

  .مبثل ذلك
ثبت فال خيفى بعده، وقد اتضح بذلك صحة القول بالظرفية إال أن الظاهر هو عدم لزومها؛ : وأما تقدير

فهو إذًا ظرف متصرف مستعمل ظرفا كثريا وغري ظرف . ر، وملا حكاه الفراءلكثرة تصرفه يف الشع
  .٤قليال، وهذا مذهب قوم؛ منهم الرماين والعكربي

يوهم أن كل من قال بظرفيته قال مبنعه التصرف، ، هـ" ومانع تصريفه من عده ظرفا: "وقوله يف الكافية
  .بل املذاهب ثالثة، واهللا أعلم، وليس كذلك

  .مساواا لغري يف مجيع األحكام" ما لغري: "ظاهر قوله: فإن قلت
  :بل افترقا يف أمرين. وليس كذلك

بالضم والفتح وبالتنوين خبالف " ليس غري: "حنو، أن املستثىن بغري قد حيذف إذا فهم املعىن: األول



  ".سوى"
__________  

 أصله من اخلابور، ورأيته :قال يف اخلريدة. أبو احلسن، علي بن ثروان بن احلسن الكندي:  هو١
موثوقا بقوله، وكان أديبا فاضال قد أتقن اللغة وقرأ ، مشتهرا باملعرفة، بدمشق مشهودا له بالفضل

  .األدب على أيب منصور اجلواليقي وغريه
  .مات بعد سنة مخس وستني ومخسمائة

  . أ، ب٢
  . أ، ب٣
ل وال ينهض مبا استدل به الناظم وهذا أعد: "٢٣٦/ ١ وقد ارتضيت هذا املذهب، قال األمشوين ٤

. ا" وبعضه قابل للتأويل، حجة؛ ألن كثريا من ذلك أو بعضه ال خيرج الظروف عن اللزوم وهو اجلر
  .هـ

)٢/٦٨٢(  

  

  ".غري"خبالف ، يقع صلة للموصول وحدها يف فصيح الكالم" سوى"أن : الثاين
 يف مجيع ٢ ما بعد إال١"إعراا بإعرابو"إمنا ساوى بينهما فيما ذكره لغري من جر املستثىن : "قلت

  .األحكام
  ".غري"كما جاز يف ،  جيوز يف املعطوف على املستثىن ا اعتبار املعىن٣"أنه"يلزمه : فإن قلت

  . قياسا٤"يلتزمه"ال يبعد أن : قلت
 اعتبار املعىن يف املعطوف على ٦"جوز" بعد ذكره ٥هـ، تساويها مطلقا سوى: وقوله يف التسهيل

  ".ظاهر يف إجازته"ور جمر
  :مث قال

  وبِعدا وبيكون بعد ال... واستثْنِ ناصبا بليس وخال 
فاملستثىن ما خربمها؛ فلهذا وجب نصبه وامسهما عند البصريني ضمري عائد على " ال يكون"و" ليس"أما 

  .البعض املفهوم من الكالم
  .بعضهم زيدا: أي، ليس هو: واملعىن

ليس : على الفعل املفهوم من الكالم السابق؛ ولذلك كان مفردا، والتقديروعند الكوفيني ضمري عائد 
  .٨فحذف املضاف، ورد بأنه ال يطرد،  فعلهم فعل زيد٧"ليس: "أي، هو

__________  



  . ب١
  ".وإعرابه بعد إال ال"ويف أ ،  ب، ج٢
  ".أن"ويف ب، ج ،  أ٣
  ".يلزمه"ويف جـ ،  أ، ب٤
  ,١٠٧ التسهيل ص٥
  . ب، ج٦
  . أ، ب٧
وقد . ٢٢٧/ ١أمشوين . هـ. ا" القوم إخوتك ليس زيدا: " ألنه قد ال يكون هناك فعل كما يف حنو٨

  .ارتضيت مذهب البصريني الطراده

)٢/٦٨٣(  

  

  .هو حمذوف حذف االسم؛ لقوة داللة الكالم عليه: وصاحب البسيط، قال ابن مالك: ١ويف االرتشاف
  .هـ. ا. ال حمذوف،  مضمر٢"الفاعل"يون من أن وهذا خمالف ملا اتفق عليه الكوفيون والبصر

  .٣قد صرح يف شرح الكافية بأن امسها مضمر مستتر: قلت
يقتضي ظاهره أنه . هـ.  ا٤وامسها بعض مضاف إىل ضمري املستثىن منه الزم احلذف: وقوله يف التسهيل

  .٥عن اإلضمار باحلذف" التعبري"حمذوف ال مضمر، وميكن أن يكون جتوز يف 
  ؟٦"حمل من اإلعراب"يف االستثناء " ال يكون"و" ليس"هل جلمليت : لتفإن ق
، وصححه ابن ٧ال حمل هلما: مها يف موضع نصب على احلال، وقيل: قيل. يف ذلك خالف: قلت

  .٨عصفور
قام القوم : "فنقول، فقد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب أما ينصبان املستثىن وجيرانه" عدا وخال"وأما 

ا وعدا زيد"ا" و٩""عدا زيدعمرٍو١٠"خال"و" خال عمر .  
__________  

  ,٧٤٣ هو ارتشاف الضرب أليب حيان، وراجع ص١
  ".الفعل"ويف أ ،  ب، ج٢
  ". ال يكون إال مستترا-وال يكون، ليس-إال أن املرفوع ما : "٤٦ قال يف شرح الكافية ورقة ٣
  ,١٠٦ التسهيل ص٤
  ".بالتعبري" أ، ب، ويف جـ ٥
  ".اإلعراب"ويف أ ، جـ ب، ٦



ويغتفر فيها عدم اقتراا بقد يف ليس، وخال، وعدا مع أا ماضوية، أو ،  وأرجح النصب على احلال٧
صبان . هـ. ا. علله بعدم الربط للحال: أي، حمل ذلك األفعال املتصرفة، وصححه ابن عصفور: يقال

  . بتصرف١٢٦/ ٢
  .على االستئناف:  أي٨
  ".عداه زيد"ويف أ ،  ب٩

  . أ، ب١٠

)٢/٦٨٤(  

  

  :وقد أشار إىل جواز جر املستثىن ما بقوله
  ومها عدا وخال... واجرر بسابقَي يكون إن ترِد 

  هل األرجح نصب املستثىن ما أو جره؟: فإن قلت
  .١"أشهر"أرجح؛ ألن فعليتها " بِعدا"ال إشكال يف أن النصب : قلت

  .فظ حرفيتهاومل حي،  فعليتها٢ولذلك التزم سيبويه
  . ا أرجح أيضا٣"فالنصب" "خال"وأما 

وقال األخفش يف .  فيها اجلر أيضا٤بل ذكر سيبويه، ومل يعرف سيبويه اجلر ا، وليس كذلك: قيل
  .هـ. ا. وذلك ال يعرف، وقد زعموا أنه ينصب ا" خبال"كل العرب جيرون : ٥األوسط

  .وهو خالف املشهور
  :وقوله

 ... ..............بصما ان وبعد.....  
؛ ألا ٦"فعليتها"؛ ألا مصدرية فتعينت "ما"، وإمنا تعني النصب بعد "ما عدا زيدا وما خال عمرا: "حنو

  .هو مذهب اجلمهور" ما"ال يليها حرف جر، وتعني النصب مع 
__________  

  ".ألزم" أ، ج، ويف ب ١
ن صفة ولكن فيهما إضمار كما كان يف ليس وأما عدا وخال فال يكونا: "٣٧٧ ص١ قال سيبويه جـ٢

جاوز بعضهم : كأنك قلت، ما أتاين أحد خال زيدا وأتاين القوم عدا عمرا: وال يكون، وذلك قولك
ولكين ذكرت جاوز ألمثل لك به وإن كان ال يستعمل يف ، زيدا، إال أن خال وعدا فيهما معىن االستثناء

  ....".وأتوين ما خال زيدا، زيداأتاين القوم ما عدا : هذا املوضع، وتقول
  ".النصب" ب، جـ، ويف أ ٣



فجعلوا خال مبرتلة ، ما أتاين القوم خال عبد اهللا: وبعض العرب يقول: "٣٧٧ ص١ قال سيبويه جـ٤
  ...".حاشا

  . كتاب أليب احلسن األخفش٥
  ".فعليتها"ويف أ، ب ،  جـ٦

)٢/٦٨٥(  

  

  :عض العرب، وإليه اإلشارة بقوله عن ب١"الفرخ"يف " ما"وحكى اجلرمي اجلر مع 
  واجنرار قد يرِد................. ... .... 

  .٢زائدة ال مصدرية" فما"وأجاز ذلك الكسائي والربعي والفارسي يف كتاب الشعر له، وعلى هذا 
  ... ..................وحيث جرا فهما حرفان 

  .أو مقترنني ا، "ما"يعين جمردين من 
   شيء يتعلقان إذا كانا حريف جر؟بأي: فإن قلت

  .مها يف موضع نصب على متام الكالم: بالفعل، أو معىن الفعل، فموضعهما نصب، وقيل: قيل: قلت
  :وقوله

  كما مها إن نصبا فعالن............... ... 
هما عند  ا، ومها فعالن متعديان واملستثىن ما مفعول به، وفاعل٣"مقترنني"أو " ما"يعين جمردين من 

 وأكثر البصريني ضمري مستكن عائد على البعض املفهوم من الكالم، وال يثىن وال جيمع وال ٤سيبويه
  .يؤنث، وبه جزم يف شرح الكافية

  ".ال يكون"و" ليس"كما تقدم يف اسم ، وكالمه يف التسهيل يقتضي أنه حمذوف
عدا بعضهم زيدا، مل :  تقديره، إن جعل"قاموا عدا زيدا: "وفيه ضعف؛ ألن قولك: وقال يف شرحه

  . يراد بالبعض من سوى زيد٥يستقم إال أن
__________  

  .وهو اسم كتاب للجرمي" املفتوح"ويف جـ ، "الشرح" أ، ويف ب ١
  . وقد ارتضيت مذهب اجلمهور؛ لوروده يف أشعار العرب٢

 تزاد قبل اجلار بل ال" ما"ومذهب اجلرمي وغريه ضعيف من وجهني؛ فإن قالوه بالقياس ففاسد؛ ألن 
  .وإن قالوه بالسماع فهو شاذ ال حيتج به} فَبِما رحمة} {عما قَليلٍ{: بعده حنو

  ,١٣٨/ ١أمشوىن . هـ. ا
  ".مقرونني"ويف جـ ،  أ، ب٣



  ,٣٧٧ ص١ راجع الكتاب جـ٤
  ".بأن"ويف جـ ،  ب٥

)٢/٦٨٦(  

  

 أن جيعل ٢"فاألجود"لقلته يف االستعمال  على الكل إال واحدا، فليس ١"إطالق البعض"وهذا وإن صح 
  .هـ. ا. جاوز قيامهم زيدا": قاموا عدا زيدا"الفاعل مصدر ما عمل يف املستثىن منه، فيقدر يف 

  . جيري جمراه٣"ما"وال ، ؛ ألنه مل يتقدم فعل"القوم إخوتك عدا زيدا: "إذ ينتقض يف حنو، وال يطرد: قيل
هم على مذهب الكسائي وهشام؛ ألن البعض عندمها ال يقع إال على جاوز بعض: وينبغي أال جيوز تقدير

  .ما دون النصف
  : منه كقوله٤"أزيد"والصحيح جواز وقوعه على النصف، وعلى 

  ٥فمطلت بعضا وأدت بعضا... داينت أروى والديون تقْضى 
عدا من قام :  أي،املفهوم من معىن الكالم" من" على ٦"عائد"وذهب املربد إىل أن فاعلهما ضمري 

  .٧زيدا
__________  

  ".إطالقه" أ، ب، ويف جـ ١
  ".فاألحسن"ويف ب ،  أ، ج٢
  . ب، جـ٣
  ".أكثر"ويف ب ،  أ، جـ٤
  .من أرجوزة ميدح فيها متيما وسعدا ونفسه،  البيت لرؤبة بن العجاج٥

  .وهو من الرجز املسدس
اسم " أروى"، ته فأعطيته دينا وأخذت بدينإذا عامل، داينت فالنا: من املداينة؛ يقال" داينت: "الشرح

  ".وأوفت: "ويروى" وأدت"من املطل وهو التسويف، " فمطلت"، امرأة وهو بفتح اهلمزة وسكون الراء
" تقضى"، والديون الواو حالية والديوان مبتدأ، "مفعوله"مجلة من فعل وفاعل أروى " داينت: "اإلعراب

، مفعوله" بعضا"، فعل وفاعل" فمطلت"، االمسية هذه وقعت حاالمجلة يف حمل رفع خرب املبتدأ واجلملة 
  .مفعوله" بعضا"، فعل وفاعل" وأدت"

وهذا حجة على ، جيوز وقوعها على النصف وعلى أزيد منه" بعض"على أن لفظة ، بعضا: الشاهد فيه
  .إن البعض ال يقع إال على ما دون النصف: الكسائي وهشام حيث قاال

  ,٩٧، ٩٦/ ٢واخلصائص ، ٣٠٠ ص٢د سيبويه جـهو من شواه: مواضعه



  ".يعود"ويف ب ،  أ، جـ٦
  . وارتضيت مذهب سيبويه؛ ألنه أعدل املذاهب٧

)٢/٦٨٧(  

  

  حمل من اإلعراب؟" خال"و" عدا"هل جلمليت : فإن قلت
، وصحح ابن عصفور أما ال "ليس"فال حمل هلما، وإال فقوالن كما تقدم يف " ملا"إن وقعا صلة : قلت

  ".ال يكون"و" ليس"ل هلما كما صححه يف حم
  املصدرية، فما موضع املصدر واملؤول من اإلعراب؟" ملا"إذا وقعا صلة : فإن قلت

هو مصدر موضوع موضع احلال : فقال السريايف. نصب بال خالف، وإمنا اختلفوا يف وجه نصبه: قلت
  ".غري" على االستثناء انتصاب وذهب ابن خروف إىل أن انتصابه. كما جيوز ذلك يف املصدر الصريح

  .١وقت جماوزم: وقتية؛ أي" وما"انتصابه على الظرف : وقيل
  :مث قال

  ... ..........................وكخال حاشا وال تصحب ما 
جيوز نصب املستثىن ا وجره، فإذا نصبت كانت فعال، واخلالف يف " خال"مثل " حاشا"أن : يعين

وإذا جرت كانت حرفا، والكالم على ما يتعلق به كالكالم على .  كما يف خالفاعلها، ويف حمل اجلملة
  : ثالثة أوجه٢"يف"ال فرق بينهما إال ، "خال"

ومل " إال"فعل، وال فاعل له، والنصب بعده إمنا هو باحلمل على " حاشا"أن الفراء ذهب إىل أن : األول
  .ما بذلكوميكن القول فيه: قيل، "خال"و" عدا"ينقل عنه ذلك يف 

 ومل جيز النصب ٣؛ ولذلك التزم سيبويه حرفيتها"خال"و" عدا"هو األكثر خبالف " حباشا"أن اجلر : الثاين
   أيب زيد٤وقد ثبت بنقل. ا؛ ألنه مل حيفظه

__________  
فإنه كثريا ما حيذف اسم الزمان ، وهو الذي يعتمد عليه: "٢٦٥/ ١قال الشيخ خالد .  وهو الصحيح١

  .هـ. ا"  املصدروينوب عنه
  ".على"ويف أ ،  ب، جـ٢
وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف جير ما بعده كما جتر حىت ما : "٣٧٧ ص١ قال سيبويه جـ٣

  .هـ. ا" بعدها، وفيه معىن االستثناء
  .ثبت النصب:  أي٤

)٢/٦٨٨(  



  

  .٣" ٢"زجاج واملازين واملربد وال١"اجلرمي"وأجازه ، والفراء واألخفش والشيباين وابن خروف
  ".خال"و" عدا"خبالف ، "ما"ال تصحب " حاشا"أن : الثالث

  .هـ. ا. مل يكن كالما، وقد أجازه بعضهم على قلة" أتوين ما حاشا زيدا: "لو قلت: ٤قال سيبويه
أسامة أحب : "وذكر يف شرحه قوله صلى اهللا عليه وسلم، ٥"ما حاشاه: "ورمبا قيل: وقال يف التسهيل

  .٦" حاشا فاطمةَالناس إيلَّ ما
  :وأنشد بعضهم على ذلك قوله

  ٧فإنا حنن أفضلهم فَعاال... رأيت الناس ما حاشا قريشا 
__________  

  . أ، جـ١
قال ابن هشام يف .  وقد ارتضيت نقل أيب زيد والفراء واألخفش وغريهم؛ ألم جوزوا اجلر والنصب٢

إىل أا تستعمل كثريا حرفا جارا .... شوذهب اجلرمي واملازين واألخف: "٩٦ ص١مغين اللبيب جـ
اللهم اغفر يل وملن يسمع حاشا الشيطان وأبا : ومسع، "إال"وقليال فعال متعديا جامدا؛ لتضمنه معىن 

  :وقال، األصبغ
  ضنا على امللحاة والشتم... حاشا أبا ثوبان أن به 

  .هـ. ا" 
  ,٢٣٩/ ١ راجع األمشوين ٣
  ,٣٣٧ ص١ الكتاب جـ٤
  ,١٠٦ التسهيل ص٥
صلى اهللا عليه -مدرجة من كالم الراوي، وليست من كالم النيب " ما حاشا فاطمة" واحلق أن كلمة ٦

ما : "ومل يستثن فاطمة بدليل ما يف معجم الطرباين " أسامة أحب الناس إيل: " فيكون احلديث-وسلم
رف مبعىن أستثين، فعل متعد متص" حاشا"و، نافية ال مصدرية" ما"فتكون ، "حاشا فاطمة وال غريها

ففي مسند أيب أمية الطرطوسي ، واحلديث صحيح.  مل يستثن فاطمة-عليه الصالة والسالم-واملعىن أنه 
  .أنه عن ابن عمر، ورواه أمحد يف مسنده والطرباين يف الكبري

  .وهو من الوافر، قائله األخطل غوث بن غياث:  البيت٧
  .الكرم، وفعال أيضا مصدر من فعل كذهب ذهابا:  معناه،بفتح الفاء والعني املهملة" فعاال: "الشرح

مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة واملفعول الثاين " الناس"، فعل ماضٍ والتاء فاعل" رأيت: "اإلعراب
  =حاشا ، ما مصدرية" ما حاشا"، دوننا: حمذوف لداللة الكالم عليه وتقديره

)٢/٦٨٩(  



  

  :مث قال
 ... ............ا فاحفظْهماوقيل حاششوح   

  .أن هاتني اللغتني يف حاشا اليت يستثىن ا: ظاهره
  :وقد مسع االستثناء حبشا يف قوله"

  ١حبورا ال تكدرها الدلَاء... حشا رهط النيب فإن منهم 
  .٢"ومل يسمع حباش

حاشا : "الالم حنو وهي اليت يليها ارور ب٣اليت للترتيه" حاشا"وكالمه يف التسهيل ظاهر يف أما يف 
  ".هللا

__________  
مفعول " قريشا"، فعل ماضٍ وفاعله ضمري مستتر وجوبا يعود على البعض املفهوم من الكالم السابق= 

توكيد " حنن"، امسه: حرف توكيد ونصب، نا: الفاء للتعليل، إن" فإنا"، حلاشا منصوب بالفتحة الظاهرة
  .متييز" فعاال"، خرب إن، هم مضاف إليه" أفضلهم"للضمري املتصل الواقع امسا ألن 

واألكثر أن تتجرد ، وذلك قليل" حاشا"املصدرية على " ما"حيث دخلت " ما حاشا قريشا"يف : الشاهد
  ".ما"وهو شاذ والكثري أال تصحب ، منها

وذكره السيوطي يف اهلمع . ٢٣٩/ ١، واألمشوين ٣١/ ١ابن عقيل : ذكره من شرح األلفية: مواضعه
  . يف خزانة األدب٢٢٣والشاهد رقم ، ١٠٩/ ١ وابن هشام يف املغين ،٢٣٣/ ١
  .وهو من الوافر" وأنشده الفراء: "٩٨ ص١٨ يف لسان العرب جـ١
اسم مجع يدل على اجلماعة دون العشرة من الرجال " الرهط"، "حشى"حشا ويف األصل :  الشرح٢

  .ليس بينهم امرأة
مجع حبر وهو املاء الواسع الكثري العميق امللح، ": لبحوروا"، قومه وعشريته األقربون: ورهط الرجل

  .حبر: أحبر وحبار وحبور، ويطلق على كل ر عظيم: واجلمع
  .وكدر املاء نقيض صفا، ال تغريها" ال تكدرها"
  .الوعاء الذي خترج به املاء من البئر: مجع دلو، والدلو" الدالء"

، مضاف إليه" النيب"، جمرور حبشا" رهط"، و مسموعلغة يف حاشا أداة استثناء وه" حشا: "اإلعراب
، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب إن مقدم" منهم"، حرف توكيد ونصب: وإن، الفاء للتعليل" فإن"
وتكدر فعل مضارع والضمري ، ال نافية" ال تكدرها"، اسم إن مؤخر منصوب بالفتحة الظاهرة" حبورا"

  .لضمة الظاهرةفاعل تكدر مرفوع با" الدالء"، مفعوله
  .؛ فقد استثىن حبشا وهو مسموع"حشا رهط: "الشاهد

  . أ، جـ وسقط يف ب٣



)٢/٦٩٠(  

  

  . حرفا٢"ليست "١"بالالم"وهذه اليت يليها ارور ، "حشا"وقد قرئ باللغات الثالث وأقلها 
تصاب ، وإما اسم منتصب ان٤ التسهيل بال خالف، بل هي إما فعل، وهو مذهب املربد٣"شرح"قال يف 

 باإلضافة ٧"حاش اهللا: "٦ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود، ٥املصدر الواقع بدال من اللفظ بالفعل
والوجه يف قراءة من مل ، "رعيا لزيد: "بالتنوين مثل" حاشا هللا: "٨وقراءة أيب السمال، "سبحانَ اِهللا: "مثل

  .احلرفية لفظا ومعىن" حباشا"ينون أن تكون مبنية لشبهها 
__________  

وقل حشا ، وكثر فيها حاشا: "١٠٥وقال يف التسهيل ص، "وهو األقرب: "٢٤٠/ ١ قال األمشوين ١
  ".وحاش

  ".ليس" أ، جـ ويف ب ٢
  . ب٣
لتصرفهم فيها باحلذف وإدخاهلم إياها على : فعل، قالوا" مذهب املربد وابن جين والكوفيني أا ٤

حاش هللا جانب يوسف : واملعىن يف اآلية:  يثبتان الفعلية، قالوااحلرف، وهذان الدليالن ينفيان احلرفية وال
  ,٢٤٠/ ١أمشوين . هـ. ا" } حاش للَّه ما هذَا بشرا{املعصية ألجل اهللا، وال يتأتى مثل هذا التأويل يف 

  ,٢٤٠/ ١" والصحيح أا اسم: " وهو مذهب البصريني وهو الصحيح لقوة أدلته، قال األمشوين٥
عبد اهللا بن مسعود بن احلارث بن عاقل بن حبيب بن خمزوم بن صاهلة بن هذيل بن مدركة بن :  هو٦

أسلم قبل عمر، عرض القرآن على النيب . إلياس بن مضر، أحد السابقني والعلماء الكبار من الصحابة
 بالبقيع وله فمات ا آخر سنة اثنتني وثالثني، ودفن، وفد من الكوفة إىل املدينة. صلى اهللا عليه وسلم

  .بضع وستون سنة
  . من سورة يوسف٥١ من اآلية ٧
 العدوي البصري، له اختيار -بفتح السني وتشديد امليم وبالالم- هو قعنب بن أيب قعنب أبو السمال ٨

رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس وأسند اهلذيل قراءة أيب السمال عن هشام . يف القراءة شاذ عن العامة
طبقات القراء . هـ. ا.  بن راشد عن احلسن عن مسرة عن عمر، وهذا سند ال يصحالرببري عن عباد

  .٢٦١٤، رقم ٢٧/ ٢

)٢/٦٩١(  

  



  :احلال
  :قال

  مفْهِم يف حال كفردا أذهب...  وصف فضلة منتصب احلال
هللا : "كاجلنس يشمل احلال وبعض األخبار وبعض النعوت وحنو" وصف: "تذكر وتؤنث، وقوله: احلال

  .من التمييز" رسادره فا
 يف ٢"باحلال" اخلرب، والفضلة ما جيوز االستغناء عنها إال لعارض فال يعترض ١"أخرج" "فضلة: "وقوله

  .فإن امتناع حذفها لسدها مسد اخلرب، "ضريب زيدا قائما: "مثل
  .والنعت تابع املنعوت،  الزم النصب٤"يعين" النعت؛ ألنه ٣"أخرج" "منتصب: "وقوله
  . مبن ال بفي٥"يقدر"فإن التمييز " هللا دره فارسا: "يف حال كذا، أخرج حنو: أي" هم يف حالمف: "وقوله

 لزوم ٧"بقيد"غري مسلم خلروجه ، ٦إن هذا التعريف ليس مبانع؛ ألنه يشمل النعت هـ: وقول الشارح
  .النصب

  :قوله ك٨إن نفي عاملها، ذكر يف الكافية والتسهيل أن احلال قد جتر بباء زائدة: تنبيه
  ٩فما انبعثت مبزُءود وال وكَل................... ... 

__________  
  ".إخراج"ويف ب ،  أ، جـ١
  . أ، جـ٢
  ".إخراج"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . أ، جـ٤
  ".تقييده"ويف ب ،  أ، جـ٥
  ,١٣٠ الشارح ص٦
  ".بغري"ويف ب ،  أ، جـ٧
  ,٤٦والكافية ورقة ، ١٠٨ راجع التسهيل ص٨
  .وحبثت فلم أعثر على قائله، واهد املغين لقائل هذا البيت مل يتعرض صاحب ش٩

  :وصدره
  كائن دعيت إىل بأساء دامهة

" املزءود"، أسرعت" انبعثت"، آتية على بغتة" دامهة"، الشدة": البأساء"، كم: مبعىن" كائن: "الشرح
. أمره إىل غريهالعاجز الذي يكل :  كما يف القاموس-بفتح الواو والكاف-" الوكل"املذعور اخلائف، 

الباء حرف جر زائد ومزءود " مبزءود"، فعل وفاعل" انبعثت"، الفاء عاطفة وما نافية" فما: "اإلعراب
معطوف " وكل"، زائدة لتوكيد النفي" ال"، الواو عاطفة" وال"، "انبعثت"حال وصاحب احلال التاء يف 

  .على مزءود



  ".انبعثت"وقد انتفى عاملها ، "مزءود"احلال حيث دخلت الباء الزائدة على " مبزءود"يف : الشاهد
  .١٠٢/ ١ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

)٢/٦٩٢(  

  

  .١ونوزِع يف ذلك
 ومثّله ٣"احلال" من شرح التسهيل أن من الزائدة رمبا دخلت على ٢"اجلر"وذكر يف باب حروف 

  .وفيه نظر،  مبنيا للمفعول٤"أولياءما كان ينبغي لنا أن نتخذَ من دونك من : "بقراءة من قرأ
  . جواز تقدمي احلال على عاملها وسيأيت٥"منه"مثال، وفهم " كفردا أذهب: "وقوله
  :مث قال

  يغلب لكن ليس مستحقا... وكونه منتقال مشتقا 
مصوغا من مصدر للداللة على متصف غالب ال : غري الزم لصاحبه، ومشتقا أي: كون احلال منتقال أي

  .واجب
 ٧أَوِ انفروا "فَانفروا ثُبات {: ومن وروده غري مشتق، ٦} وخلق اِإلنسانُ ضعيفًا{: فمن وروده الزما

  .٨} جميعا
__________  

مذعور، : أي، بشخص مزءود:  ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبو حيان، وخرج البيت على أن التقدير١
وهذا التخريج غري ظاهر يف البيت؛ ألن صفات . رأيت منه أسدا: ويريد باملزءود نفسه على حد قوهلم

إن فعاال ليس : } وما ربك بِظَلَّامٍ للْعبِيد{: الذم إذا نفيت على سبيل املبالغة مل ينتف أصلها؛ وهلذا قيل يف
 إال عند لقيت منه أسدا أو حبرا وحنو ذلك: وما ربك بذي ظلم، وال يقال: أي... للمبالغة بل للنسب

  ,١٠٢/ ١٠مغين اللبيب على حاشية األمري . هـ. ا. قصد املبالغة يف الوصف باإلقدام أو الكرم
  . أ، جـ٢
  ".حال"ويف ب، ج ،  أ٣
  . من سورة الفرقان١٨ من اآلية ٤
  . أ، جـ٥
  . من سورة النساء٢٨ من اآلية ٦
  . أ، جـ٧
  . من سورة النساء٧١ من اآلية ٨

)٢/٦٩٣(  
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: الكتاب 
أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي املرادي املصري : املؤلف 
  )هـ٧٤٩: ىف املتو(املالكي 

  عبد الرمحن علي سليمان ، أستاذ اللغويات يف جامعة األزهر: شرح وحتقيق 
  دار الفكر العريب: الناشر 
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨األوىل : الطبعة 

  ٣: عدد األجزاء 
 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل باحلواشي[

ومها من أمثلة "  خزا١"جبتك"هذه " و"هذا خاتمك حديدا: "وقد اجتمع اللزوم واجلمود يف قوهلم
  .٢سيبويه

  .مبينة ومؤكدة: احلال قسمان: فقال، وفصل بعضهم يف االنتقال
؛ ألنه كان ميكن أن خيلق غري "خلق زيد أشهل: "فاملبينة ال بد أن تكون منتقلة، أو مشبهة باملنتقلة حنو

  .أشهل
  .الزمة: جيوز أن تكون غري منتقلة، أي: واملؤكدة

  :مث قال
  ... ... .................ويكثر اجلمود يف سعر

: وذلك بأن يدل على سعر حنو،  غري متكلف٣"تأويال"اعلم أنه يكثر مجود احلال إذا كان مؤوال باملشتق 
  .مسعرا: أي" بعته مدا بكذا"

مثل أسد، أو ترتيب : أي" كر زيد أسدا: " حنو٤"تشبيه"مناجزة، أو : أي" بعته يدا بيد: "أو مفاعلة حنو
  .مرتني: أي" ادخلوا رجال رجال: "حنو

؛ ألن جمموعهما هو احلال، ٥"املتقدم"واملختار أنه وما قبله منصوبان بالعامل ، ويف نصب الثاين أقوال
 أو فرعية ٦} قَالَ أَأَسجد لمن خلَقْت طينا{: أو أصالة حنو" الرمان حلو حامض: "ونظريمها يف اخلرب

  .٨"هذا مالك ذهبا: "حنو: أو تنويع،  وهي حال مقدرة٧} وتنحتونَ من الْجِبالِ بيوتا{: وحن
__________  



  ".حلتك"ويف ب ،  أ، جـ١
هذا خامتك حديدا، وال حيسن أن جتعله صفة فقد يكون الشيء حسنا : "١٩٨ ص١ قال سيبويه جـ٢

  ".إذا كان خربا
  ".هذه جبتك خزا: فاحلال قولك، حاالويكون : "... ٢٧٤ ص١وقال يف جـ

  ".تأويال"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . ب، جـ٤
  ".املقدم"ويف جـ ،  أ، ب٥
؛ ألن احلال "من"حال من منصوب خلقت احملذوف ال من : طينا.  من سورة اإلسراء٦١ من اآلية ٦

: أي، ع اخلافضمنصوب على نز: لعدم مقارنته له، وقيل" أسجد"قيد يف عاملها، والطني ليس قيدا يف 
  .من طني

  . من سورة الشعراء١٤٩ من اآلية ٧
  .حال من مالك، والذهب نوع من املال"  ذهبا٨

)٢/٦٩٤(  

  

  .٢"هذا بسرا أطيب منه رطَبا: " واقع فيه تفضيل١"طور"أو 
  .٣} فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا{: أو بنعت حنو

  :وقد اندرج كله حتت قوله
  مبدي تأول بال تكلف...  ويف ..............

  .الدال على السعر مندرج يف ذلك، وقد أفرده بالذكر: فإن قلت
  . عطف العام على اخلاص٤"باب"هو من : قلت

  :مث قال
  تنكريه معىن كوحدك اجتهِد... واحلال إن عرف لفظا فاعتقد 

  . لئال يتوهم كونه نعتا٥"معىن"التزم تنكريه ، ملا كان الغالب اشتقاق احلال وتعريف صاحبه
  .٦"ادخلوا األولَ فاألولَ: "فيحكم بزيادا حنو، وقد جييء على صورة املعرف باألداة

  .منفردا: أي" اجتهد وحدك"و" طلبته جهدي وطاقيت: "فيحكم بأنه نكرة مل يتعرف ا حنو: أو باإلضافة
ضربته يف حال : أي، يه أنه حال من الفاعلفمذهب سيبو" ضربت زيدا وحده: "وإذا قلت يف املتعدي

  .إحيادي له بالضرب
  .وأجاز املربد أن يكون حاال من املفعول



  .ورجح مذهب سيبويه بأن وضع املصدر موضع اسم الفاعل أكثر
__________  

  .أي حال:  طور١
  ".منه"حال من اهلاء يف " رطبا"، حال من فاعل أطيب املستتر فيه" بسرا "٢
  ".سويا"واالعتماد على الصفة وهي ، حال من فاعل متثل" بشرا. " من سورة مرمي١٧ من اآلية ٣
  . ب، جـ٤
  . جـ٥
  .الثاين معطوف بالفاء" األول"و، "ادخلوا"حال من الواو يف " األول"مترتبني، :  أي٦

)٢/٦٩٥(  

  

 ٢"ت به وحديمرر: "ألم إذا أرادوا الفاعل قالوا: قال.  حاال من املفعول١"ابن طلحة كونه"وعني 
  :ويف وحده أقوال

 أنه اسم موضوع موضع املصدر املوضوع موضع احلال، فوجد يف موضع إحياد، ٣مذهب سيبويه: األول
  .وإحياد يف موضع موحد

  .أنه مصدر أوحدته، وهو حمذوف الزوائد، وإليه ذهب أبو الفتح: الثاين
  . مصدر مل يلفظ له بفعل٤"أنه: "الثالث

  .فهو مصدر يف موضع احلال، وعلى هذين القولني
زيد موضع : والتقدير" زيد وحده: " على الظرف؛ لقول العرب٥"منتصب"ذهب يونس إىل أنه : الرابع
  .٦التفرد

  :وجهني" زيد وحده: "وأجاز ابن هشام يف قوهلم
  .ما قاله يونس: أحدمها
  .يقبل إقباال: يأ" زيد إقباال: "كما قالوا، أن يكون مصدرا بفعل مقدر هو اخلرب: واآلخر

  .٨فعلى هذا هو مصدر لفعل مستعمل، "وحد يحد: "٧وقد حكى األصمعي
__________  

  ".يتعني كونه، ابن طلحة"ويف ،  أ، جـ١
  ".ضربته وحدي"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ,١٨٦ ص١ الكتاب جـ٣
  . أ، ب٤



  ".منصوب"ويف ب ،  أ، جـ٥
  ,٢٤٥/ ١ راجع األمشوين ٦
ك بن قريب األصمعي البصري، نسبة إىل جده أصمع، أحد أئمة اللغة والنحو،  هو أبو سعيد عبد املل٧

قدم بغداد يف أيام الرشيد واتصل به . روى عن أيب عمرو بن العالء وغريه، وكان يتمتع حبافظة جيدة
مات سنة . كتاب األضواء والقلب واإلبدال، وغريب القرآن: وبالربامكة، وله مصنفات كثرية منها

  .هـ٢١٥
 تدل على -وبه مثل سيبويه-" مررت برجل وحده: "وصحة: "قد ارتضيت مذهب سيبويه بدليل و٨

واملصادر يف الغالب إمنا جتيء أحواال من . أنه حال من الفاعل، وأيضا فهو مصدر أو نائب املصدر
  .وليس له مسوغ" برجل"إن املفعول : وأقول. ٢٤٤ ص١أمشوين جـ. هـ. ا" الفاعل

)٢/٦٩٦(  

  

  :تنبيه
ما تقدم من اشتراط تنكري احلال هو مذهب اجلمهور، وأجاز يونس والبغداديون أن يأيت معرفة، وقاسوا 

  ".ادخلوا األولَ فاألولَ: "على حنو
: وأجاز الكوفيون أن يأيت على صورة املعرفة، إذا كان فيها معىن الشرط وهي مع ذلك نكرة، وأجازوا

  .١"عبد اِهللا احملسن أفضل منه املسيَء"
  :مث قال

  بكثرة كبغتةً زيد طلع... ومصدر منكَّر حاال يقع 
، ٣} وادعوه خوفًا وطَمعا، {٢} ثُم ادعهن يأْتينك سعيا{: من وقوع املصدر موقع احلال قوله تعاىل

  .وهو كثري" اطلع زيد بغتةً"، و"قتلته صربا: "وقوهلم
ى قصره على السماع، وإن اختلفوا يف التخريج إال املربد، فإنه أجاز ومع كثرته فنقل إمجاع الفريقني عل

  .٥وهو املشهور عنه" أتيته سرعةً: "حنو، فيما هو نوع الفعل: ، عنه مطلقا، وقيل٤"فقيل"القياس 
  :٦ال يقتصر فيها على السماع، واستثين يف التسهيل ثالثة أنواع

الكامل يف : واملعىن، "أنت الرجل أدبا ونبلًا: " تقول٧"نأ"فيجوز ، "أنت الرجل علما: "قوهلم: األول
  .حال علم وأدب ونبل

__________  
عبد اهللا إذا أحسن :  فاحملسن واملسيء حاالن، وصح جميئهما بلفظ املعرفة لتأويلها بالشرط، إذ التقدير١

  .أفضل منه إذا أساء



  . من سورة البقرة٢٦٠ من اآلية ٢
  .عراف من سورة األ٥٦ من اآلية ٣
  ".ونقل" أ، ب، ويف جـ ٤
 وأرجح مذهب اجلمهور يف القصر على السماع؛ ألن احلال كالنعت والنعت ال يقع مصدرا إال مساعا ٥

  ....".جيوز القياس: وشذ املربد فقال: "٢٣٨/ ١وقال السيوطي يف اهلمع . واحلال كذلك
" هو زهري شعرا"و" لرجل علماأنت ا: "ويف غريه على السماع يف حنو: "١٠٩ قال يف التسهيل ص٦
  "".أما علما فعامل"و
  ".أنك"ويف أ ،  ب، جـ٧

)٢/٦٩٧(  

  

  .١وحيتمل عندي أن يكون متييزا: ويف االرتشاف
  .٤هـ. واألظهر أن يكون متييزا: قال يف االرتشاف، ٣" زهري شعرا٢"زيد: ""حنو: الثاين

خصا بعلم وغريه منكرا عليه وصفه بغري تقول ذلك ملن وصف عندك ش، ٥"أما علما فعامل: "الثالث
: ، والتقدير٦"به"العلم، والناصب هلذه احلال هو فعل الشرط احملذوف، وصاحب احلال هو املرفوع 

  .فالذي وصفت عامل، مهما يذكر إنسان يف حال علم
: تقديروهي على هذا مؤكدة، وال، وجيوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء، وصاحبها الضمري املستكن فيه

  .فاملذكور عامل يف حال علم، مهما يكُن من شيء
تعني أن يكون العامل فعل ، "أما علما فهو ذو علم: " حنو٨"فيما قبله" "الفاء ال يعمل"فلو كان ما بعد 

  .الشرط
وذهب األخفش إىل أن املنكر . ٩معرفا بأل فهو عند سيبويه مفعول له" أما"فلو كان املصدر التايل 

  .مفعول مطلق" أما"ليهما بعد واملعرف ك
مهما :  إىل أن القسمني مفعول به بفعل مقدر، والتقدير-على ما نقله ابن هشام-وذهب الكوفيون 

  . عامل١٠"وصف"تذكر علما فالذي 
__________  

: أنت الكامل علما، أي:  أن يكون متييزا حموال عن الفاعل وهو ضمري الرجل مبعىن الكامل، والتقدير١
  .علمه

  ".هو"ويف ب ، جـ ،  أ٢
حال، والعامل فيه زهري لتأويله مبشتق، إذ معناه جميد وصاحب احلال ضمري ،  فشعرا مبعىن شاعرا٣



  .مستتر فيه
  ,٧٦٤ راجع االرتشاف ص٤
يف مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصا ، "أما"من كل تركيب وقع فيه احلال بعد :  أي٥

  .ا دون اآلخربوصفني، وأنت تعتقد اتصافه بأحدمه
  . أ٦
  ". ال يعمل-وصاحبا الضمري املستكن فيه وهي على هذا مؤكدة-الفاء " ب، ويف أ، ج ٧
  ".ال يعمل ما بعده فيما قبله"ويف جـ ،  أ، ب٨
  ,١٩٣ ص١ راجع الكتاب جـ٩

  ".وصفت" ب، ويف جـ ١٠

)٢/٦٩٨(  

  

  .د عليه يف اجلوابوهذا القول عندي أوىل بالصواب، وأحق ما اعتم: قال يف شرح التسهيل
  :تنبيهان
  .مذهب سيبويه يف املصدر موقع احلال أنه هو احلال: األول

  .وعامله احملذوف هو احلال، وذهب األخفش واملربد إىل أنه مفعول مطلق
  .وليس يف موضع احلال،  قبله١"بالفعل"وذهب الكوفيون إىل أنه مفعول مطلق منصوب 

  .إتيانه ركضا" أتيته ركْضا: "ضاف، فيقدر يفوذهب بعضهم إىل أا مصادر على حذف م
  .٣ وكذا سائرها٢"أتيته ذا ركض: هي أحوال على حذف مضاف، أي: وقيل"

  :يف قوله: الثاين
  ....بكثرة... ومصدر منكر حاال يقع 

  :وهو ضربان،  وقوع املصدر املعرفة حاال بقلة٤"أن"تنبيه على 
  .متبددة: فيؤول بنكرة أي" جاءت اخليل بداد: "كقول العرب: علم جنس

  :وذو أداة كقوله
   ... ......................٥فأرسلها العراك ومل يذدها

__________  
  ".بالعامل" أ، جـ، ويف ب ١
  . ب، جـ٢
  ,٢٤٦، ٢٤٥/ ١ راجع األمشوين ٣



  . ب٤
  . هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري يصف محارا وحشيا أورد أتنه املاء للشرب٥
  :امهومت

  ومل يشفق على نغص الدخال
  .وهو من قصيدة من الوافر

، يطردها: من الذياد" يذدها"،  ازدحام اإلبل أو غريها حني ورود املاء-بكسر العني-" العراك: "الشرح
إذا مل يتم :  إذا مل يتم مراده، ونغص البعري-بكسر الغني-مصدر نغص الرجل " نغص"، يرحم" يشفق"

 أن يداخل بعريه الذي شرب مرة مع اإلبل اليت مل تشرب حىت -بكسر الدال املهملة- "الدخال"، شربه
  . =يشرب معها، وذلك إذا كان البعري كرميا أو شديد العطش أو ضعيفا

)٢/٦٩٩(  

  

  ".أل"فيؤول على زيادة 
  : حنوه ثالثة مذاهب١"ويف"وفيه 

  .٢أنه مصدر يف موضع احلال، وهو مذهب سيبويه: أحدها
  .تعترك العراك، وهو مذهب الفارسي: أي، أنه معمول لفعل مقدر: والثاين

  .معتركة العراك: أي، أنه معمول حلال حمذوفة: والثالث
  .وليس حبال، وذهب ابن الطراوة إىل أن العراك نعت مصدر حمذوف

  .اإلرسال العراك: أي
ونقل عن الكوفيني أن أرسلها وزعم أن العراك مفعول ثان ألوردها، ، "فأوردها العراك: "وأنشده ثعلب

  .مضمن معىن أوردها
__________  

يصف لبيد ذا البيت محار الوحش أنه أرسل اُألتن إىل املاء مزدمحة ومل يشفق عليها من نغص : املعىن= 
  .الدخال، وهو تكدير املاء بورودها فيه مزدمحة ملداخلة بعضها بعضا

، حال" العراك"،  مستتر، والضمري البارز املتصل مفعولفعل ماض وفاعله ضمري" فأرسلها: "اإلعراب
فعل مضارع جمزوم بلم والفاعل ضمري مستتر " يذدها"، ومل حرف نفي وجزم وقلب، الواو عاطفة" ومل"

الواو عاطفة كذلك، ومل حرف نفي وجزم " ومل"، فيه وها مفعول، واجلملة معطوفة على مجلة فأرسلها
جمرور بعلى " نغص"، حرف جر" على"، م بلم وعالمة جزمه السكونفعل مضارع جمزو" يشفق"، وقلب

  .مضاف إليه جمرور بالكسرة" الدخال"، واجلار وارور متعلق بيشفق



 وإمنا ساغ -واحلال ال يكون إال نكرة-حيث وقع حاال مع كونه معرفة " العراك: "يف قوله: الشاهد
  .أرسلها معتركة: ذلك ألنه مؤول بالنكرة، أي

، والسندويب، ٨١/ ١، وابن هشام ٣٥٤/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: همواضع
 يف خزانة األدب، ٥٢٤والشاهد رقم ، ٦٢/ ٢وذكره ابن يعيش يف شرح املفصل ، واألصطهناوي
  ,٢٢٧/ ٣، واملقتضب ١٨٧ ص١وسيبويه جـ

  . أ، ب١
وهو مصدر يف موضع ": ".... أرسلها العراك"قال األعلم الشنتمري يف .  وأميل إىل مذهب سيبويه٢

  ....".احلال واحلال ال يكون معرفة، وجاز هذا؛ ألنه مصدر والفعل يعمل يف املصدر معرفة ونكرة

)٢/٧٠٠(  

  

  :مث انتقل إىل صاحب احلال فقال
  ومل ينكَّر غالبا ذو احلال

  .وذلك لشبهه باملبتدأ
، حكاه سيبويه، وجعله مقيسا بغري ٢تية قليال ينكر يف املواضع اآل١"قد"إىل أنه " غالبا: "وأشار بقوله

  .شرط، وإن كان االتباع أقوى
  .ال جيوز يف غري املوصوف إال مساعا ما مل يتقدم: والقياس قول يونس واخلليل، خالفا ملن قال

  .إن مل يتأخر: وقوله
  .٣مثّل به سيبويه" هذا قائما رجلٌ: "عن احلال حنو: يعين

 الضمري املستكن يف ٥"ال" أن ذا احلال هو املبتدأ ٤فيظهر من كالم سيبويه" جلفيها قائما ر: "وأما حنو
  .اخلرب كما ذهب إليه قوم

 ألظهر االمسني ٦"فجعله"، وقول سيبويه هو الصحيح؛ ألن احلال خرب يف املعىن: قال يف شرح التسهيل
  .أوىل من جعله ألغمضهما، وهذا يستقيم لو تساويا يف التعريف

 فيه عند سيبويه والفراء إال إذا ٧"ال يضمر"وف أن اخلرب إذا كان ظرفا أو جارا وجمرورا وزعم ابن خر
  .تأخر

__________  
  . أ، ب١
فيها رجل : "وأجاز سيبويه". عليه مائة بيضا: "وقوهلم، "مررت مباء قعدةَ رجل: " وذلك مثل قوهلم٢

  .٢٤٨ ص١أمشوين جـ. هـ. ا. وذلك قليل" وعلي وراءه رجال قياما: "ويف احلديث، "قائما



وهو مقيس عند سيبويه؛ ألن احلال إمنا دخلت لتقييد العامل، : "٢١٦ ص١وقال الشيخ اخلضري جـ
  .هـ. ا" وقصره اخلليل ويونس على السماع. فال معىن الشتراط املسوغ يف صاحبها

  ".هذا قائما رجل: وذلك قولك: "٢٧٦ ص١ قال سيبويه جـ٣
وقبح أن ، وفيها قائما رجل؛ ملا مل جيز أن توصف الصفة باالسم: ".... ٢٧٦ ص١ قال سيبويه جـ٤

  .....".فتضع الصفة موضع االسم، فيها قائم: تقول
  ".أال"جـ ،  أ، ب٥
  ".جلعله"ويف أ ،  ب، جـ٦
  ".ضمري"ويف ب، ج ،  أ٧

)٢/٧٠١(  

  

  .أو يخصص: وقوله
  .١}  للسائلنيفي أَربعة أَيامٍ سواًء{: بإضافة حنو: يعين

إن : خالفا ملن شرط وصفني، ولو قيل، ٢} فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ، أَمرا من عندنا{: أو وصف حنو
  . لكان أوىل٣"يف الوصف"احلال من الضمري 

  .يظهر من بعد نفي: أو يبِن، أي: وقوله
خالفا للزخمشري يف جعله اجلملة صفة ، ٤} لَّا ولَها كتاب معلُوموما أَهلَكْنا من قَرية إِ{: كقوله تعاىل

  .٥"قرية"
  :كقوله، مشاة للنفي وهو النهي: يعين" أو مضاهيه"

  ٦يوم الوغَى متخوفا حلمام... ال يركَنن أحد إىل اإلحجام 
__________  

  .اإلضافة إىل أيامسواء حال من أربعة الختصاصها ب.  من سورة فصلت١٠ من اآلية ١
وهذا هو رأي الناظم ، األول لوصفه حبكيم" أمر"حال من " أمرا. " من سورة الدخان٤ من اآلية ٢

أو " كل"أو مفعول ألجله، أو حال من ، منصوب بأخص حمذوفا" أمرا"إن : وابنه وتبعهما املرادي، وقيل
  .اظم وابنهوهو رأي ابن هشام، ونفى رأي الن، "أو مفعوله"، من فاعل أنزلنا

  .مع أنه مضاف إليه، ألنه ال يتوافر شرط جميء احلال منه: أقول
  . ب، جـ٣
وصح جميء احلال " قرية"مجلة يف موضع احلال من } لَها كتاب معلُوم{.  من سورة احلجر٤ من اآلية ٤

 الواو ال من النكرة؛ لتقدم النفي عليها، وال يصح كون اجلملة صفة لقرية، خالفا للزخمشري؛ ألن



مانع من ذلك، إذ ال يعترض بإال بني الصفة " إال"تفصل بني الصفة واملوصوف، وأيضا وجود 
 وال عربة مبخالفة الزخمشري؛ ألن الواو من املسوغات كما -٣٥٩ / ١-هـ ابن عقيل . ا. واملوصوف
  .يف التسهيل

  ".لقرية"ويف ب ،  أ، جـ٥
قتل .  وكان من الشجعان املشاهري-أبو نعامة اخلارجي-ي قطري بن الفجاءة التميم: قائله:  البيت٦

سنة تسع وسبعني للهجرة، قتله عسكر احلجاج من جهة عبد امللك بن مروان األموي، وهو من 
  .الكامل
بكسر -" اإلحجام"، من باب نصر ينصر؛ إذا مال إليه، من ركن إىل الشيء يركن" ال يركن: "الشرح
  .اخلائف شيئا بعد شيء" متخوفا"احلرب، " الوغى"، "التأخر واإلعراض "-اهلمزة

  . =املوت: بكسر احلاء" حلمام"

)٢/٧٠٢(  

  

  :واالستفهام كقوله
  ١لنفسك العذر يف إبعادها األمال... يا صاحِ هل حم عيش باقيا فترى 

__________  
  .متخوفا من املوتويركن إىل التويل ، ال ينبغي ألحد أن مييل عن اإلعراض عن اقتحام احلرب: املعىن= 

فاعل " أحد"، فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة" يركنن"، ناهية" ال: "اإلعراب
" يوم"، جمرور بإىل واجلار وارور متعلق بريكن" اإلحجام"، حرف جر" إىل"، مرفوع بالضمة الظاهرة

جار " حلمام"، أحد منصوب بالفتحةحال من " متخوفا"، مضاف إليه" الوغى"، ظرف متعلق بريكن
  .وجمرور متعلق مبتخوف

والذي سوغ ذلك وقوع النكرة ، "أحد: "حيث وقع حاال من النكرة وهي قوله، "متخوفا"يف : الشاهد
  .بعد النهي

، ٣٦٠/ ١وابن عقيل ، ٨٥/ ٢، وابن هشام ١٣٤ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
وذكره السيوطي يف مهع ، ٢٤٧/ ١واألمشوين ، ٧٥طهناوي، واملكودي صواألص، وداود، والسندويب

  ,٢٤٠/ ١اهلوامع 
  .وهو من البسيط، وحبثت فلم أعثر على قائله. قائله رجل من طيئ مل يعلم امسه: قال العيين:  البيت١

، ميا صاحيب، مرخم حبذف آخره وهو الباء، واكتفى بالكثرة للداللة على ياء املتكل: أصله: الشرح
الذي ال : أصل الباقي" باقيا"قدر، :  أي-بضم احلاء وتشديد امليم-فعل ماض مبين للمجهول " حم"



" األمال"،  هو كل ما تذكره لتقطع عنك ألسنة العتاب واللوم-بضم فسكون-" العذر"، يفىن وال يزول
  .ترقب الشيء وانتظاره

، د من الناس قبل املخاطب أن تدوم له الدنيايستفهم استفهاما إنكاريا عما إذا كان قد قضى ألح: املعىن
فيكون ذلك عذرا ملخاطبه يف أن يتكالب على حطام الدنيا ، أو يعيش فيها عيشة مستقرة ال يشوا كدر

  .الفاين
فعل ماض مبين " حم"، حرف استفهام" هل"، منادى مرخم" صاح"، حرف نداء" يا: "اإلعراب

، حال من العيش منصوب بالفتحة" باقيا"، ة الظاهرةنائب فاعل مرفوع بالضم" عيش"، للمجهول
جار وجمرور متعلق بترى وهو املفعول الثاين " لنفسك"، فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه" فترى"

جمرور بفي " إبعادها"، حرف جر" يف"، مفعول أول لترى منصوب بالفتحة" العذر"، قدم على األول
  .مفعول للمصدر" األمال"، ضاف إليه من إضافة املصدر إىل فاعلهواجلار وارور متعلق بالعذر وها م

والذي سوغ جميء احلال منها ". عيش: "حيث وقع حاال من نكرة، وهي قوله، "باقيا"يف : الشاهد
  .وقوعها بعد االستفهام

، ٨٧/ ٢، وابن هشام ٣٥٥٩/ ١، وابن عقيل ١٣٤ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، ٦٦، والسيوطي ص٢٤٧/ ١/ واألصطهناوي، واألمشوين، ٧٥والسندويب، واملكودي ص، وداود

  .٢٤٠/ ١وأيضا ذكره يف مهع اهلوامع 

)٢/٧٠٣(  

  

  :ومثّل النهي بقوله
  كال......... 

  يبغ امرؤ على امرئ مستسهال
  .فهذه ستة مسوغات على التفصيل

  :١وزاد يف التسهيل ثالثة
؛ ألن ٣} أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي خاوِيةٌ{:  بالواو حنو٢"مقرونة"أن تكون احلال مجلة : أحدها

  .الواو رفعت توهم النعتية
  ".هذا خامت حديدا: "حنو، أن يكون الوصف به على خالف األصل: والثاين

وقد جعل سيبويه ، "هؤالء ناس وعبد اِهللا منطلقني: "حنو، اشتراك املعرفة مع النكرة يف احلال: والثالث
  .٤هلذه املسألة بابا

  :مث قال



  أبوا وال أمنعه فقد ورد... وسبق حالٍ ما حبرف جر قد 
  .صاحب احلال مرفوع ومنصوب وجمرور

 كاحلصر، ومنع الكوفيون ٦"مينعه مانع" على املرفوع واملنصوب جائز عند البصريني ما مل ٥"فتقدميها"
  .تقدميها على املرفوع الظاهر

  .إن تقدمت على رافعه: عنهم مطلقا، وقيل: فقيل
  .إن مل تكن فعال: وقيل، مطلقا: ومنعوا تقدميها على املنصوب الظاهر أيضا، فقيل

  .٧"عند أكثر النحويني"فإن كان بإضافة مل جيز تقدمي احلال عليه : وأما ارور
__________  

 أو يكن الوصف به على خالف ،أو تكن مجلة مقرونة بالواو: ".... ١٠٩ قال يف التسهيل ص١
  ".أو يشاركه فيه معرفة، األصل

  . ب، ج٢
  . من سورة البقرة٢٥٩ من اآلية ٣
هؤالء ناس وعبد اهللا : وتقول... هذا باب ما غلبت فيه املعرفة النكرة: "٢٥٨ ص١ قال سيبويه جـ٤

إذا خلطتهم، منطلقني."  
  ".فتقدمها"ويف ب ،  أ، جـ٥
  ".ذلك مانعمينع من "ويف ب ،  أ، جـ٦
  ".بإمجاع"ويف ب، جـ ،  أ، جـ٧

)٢/٧٠٤(  

  

هذا شارب السويق ملتوتا اآلن أو : "فإن كانت اإلضافة غري حمضة جاز كقولك: "قال يف شرح التسهيل
  .٢"وإن كان جمرورا حبرف مل جيز تقدمي احلال عليه عند أكثر النحويني، ١"غدا

  .لضعف دليل املنع إال أن تقدميه ضعيف مع جوازه، و٣الصحيح اجلواز لثبوته مساعا: وقال املصنف
: أو كانت احلال فعال حنو، ٤"مررت ضاحكةً ا: "إن كان ارور ضمريا حنو: وفصل الكوفيون؛ فقالوا

  .٥جاز، وإال امتنع" مررت تضحك ند"
  .٧أبيات ظاهرة فيما ادعاهوب، ٦} وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ{: واستدل املصنف بقوله تعاىل

  ".حبرف: " يف قوله٨"املصنف"أطلق : فإن قلت
  .وينبغي أن يقيد بغري الزائد؛ ألنه موضع اخلالف

  .٩إن الزائد ال يقيد به؛ فلذلك أمهل التنبيه عليه لوضوحه، العذر له: قلت



  ؟"أبوا: "على ماذا يعود الضمري يف قوله: فإن قلت
__________  

ويشترط أن يكون ، هذا. اسم فاعل عامل يف احلال النصب" شارب"ن السويق، حال م" ملتوتا "١
  .وحنومها، املضاف مما يعمل عمل الفعل، كاملصدر، واسم الفاعل

  . ب، جـ٢
  ,٧وأبيات منها رقم } وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ{:  من ذلك قوله تعاىل٣
  ".مررت ند ضاحك بك"ج ".  بكمررت ضاحكا"ب ". مررت ضاحكة بك" أ ٤
  ,٢٤٠/ ١ راجع األمشوين ٥
  . من سورة سبأ٢٨ من اآلية ٦
  : منها٧

  إيلَّ حبيبا إا حلبيب... لئن كان برد املاء هيمانَ صاديا 
  .حاالن من الضمري ارور بإىل، وهو الباء" صاديا"و" هيمان"فـ 

  :ومنها
   فَرغًا بقتل حبالفلن يذهبوا... فإن تك أذواد أُصنب ونسوة 

  ".قتل"حال من " فرغا"
  . جـ٨
  ".ما جاء راكبا من رجل: " مثال الزائد٩

)٢/٧٠٥(  

  

ظاهره أنه عائد على مجيع النحويني وال يصح محله على ذلك؛ ألن منهم من أجاز، وقد نقل : قلت
،  اإلمجاع على املنع٣"ذكر" األنباري ٢"ابن"على أن ، ١وابن كيسان، وابن برهان، اجلواز عن الفارسي

  .فتعني صرف الضمري إىل األكثر
  .يوهم انفراده جبوازه" وال أمنعه: "قوله: فإن قلت

  .انفراده" أمنعه: "ال يلزم من قوله: قلت
  .وفاقا ملن أجاز؛ ألنه قد نقل اخلالف يف غري هذا املوضع،  ال أمنعه٤"و"واملراد 

ها دليل، إذ مل يرد نص بذلك ألن اآلية اليت استدل ا، دعوى مل يقُم علي" فقد ورد: "قوله: فإن قلت
  .٥واألبيات حمتملة للتأويل

ظاهرها يدل على دعواه، واالحتمال يف بعضها بعيد جدا، وال عدول عن الظاهر مع مساعدة : قلت



  .٦وال على األبيات، القياس، فليس هذا موضع الكالم على اآلية
__________  

 أبو القاسم األسدي -بفتح الباء-بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان  هو عبد الواحد بن علي ١
قرأ على عبد السالم البصري، وكان أول أمره . صاحب العربية واللغة والتاريخ وأيام العرب، النحوي

وملا عاد الوزير عميد الدين إىل بغداد . وكان يف أخالقه شراسة على من يقرأ عليه، منجما، فصار حنويا
فعرض عليه مالًا فلم يقبله، فأعطاه مصحفا خبط ابن البواب وعكازة محلت ، استحضره فأعجبه كالمه

  .فأخذمها، إليه من الروم
  .مات يف مجادى اآلخرة سنة ست ومخسني وأربعمائة

  . ب، جـ٢
  ".نقل"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . ب، جـ٤
حال من " كافة"ل اآلية على أن واحلق أن جواز ذلك خمصوص بالشعر، ومح: "٢٤٩/ ١ قال األمشوين ٥

  .هـ. ا" والتاء للمبالغة ال للتأنيث، الكاف
األصل : "، نصه٢٤١ ص١ أخلص من هذه اخلالفات بإمجال أعجبين يف كتاب اهلمع للسيوطي جـ٦

  :يف احلال التأخري عن صاحبها كاخلرب، وجيوز تقدميها عليه كما جيوز فيه سواء كان مرفوعا، كقوله
  صوب الغمام ودمية مي... ري مفسدها فسقى ديارك غ

  :أو منصوبا، كقوله
  وصلت ومل أصرم مسبني أسريت....... ... 

وما أَرسلْناك إِلَّا {: أو أصلي حنو، "كفى معينا بزيد"و" ما جاء عاقلًا من أحد: "أو جمرورا حبرف زائد حنو
  . =} كَافَّةً للناسِ

)٢/٧٠٦(  

  

  :مث قال
  إال إذا اقتضى املضاف عمله... ال من املضاف له وال تجِز حا

  أو مثل جزئه فال تحيفا... أو كان جزء ما له أُضيفا 
  :إال يف ثالثة مواضع، حاصل هذين البيتني أنه ال جيوز احلال من املضاف إليه

قال يف شرح . ا جائزفهذ، ١} إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا{: إذا كان املضاف عامال يف احلال، حنو: األول
  . هـ٢بال خالف: الكافية



فإن  "٣} ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا{: حنو، أن يكون املضاف جزء املضاف إليه: والثاين
  .٤"إخوانا حال من الضمري املخفوض باإلضافة

فَاتبِعوا ملَّةَ إِبراهيم {: حنو، ٥"به"أن يكون مثل جزء املضاف إليه يف صحة االستغناء عنه : الثالث
  .٦} حنِيفًا

  بال خالف،: فلو مل يكن أحد هذه الثالثة مل جيز، قال يف شرح التسهيل
__________  

  .هذا هو األصح يف اجلميع= 
فال يقدم مسرعة على هند؛ " كعرفت قيام هند مسرعةً"أما ارور باإلضافة فال جيوز تقدمي احلال عليه 

فصل بني املضاف واملضاف إليه، وال على قيام الذي هو املضاف؛ ألن نسبة املضاف إليه من لئال ي
  .املضاف كنسبة الصلة من املوصول، فال يقدم عليه شيء من معموالته

  ".هذا شارب السويق ملتوتا اآلن أو غدا: أم غري حمضة حنو، وسواء كانت اإلضافة حمضة كاملثال
  ".إنه األصح: "معكما قال ابن هشام يف اجلا

عامل ، مصدر ميمي مبعىن الرجوع" مرجع"و، "كُم"حال من " مجيعا. " من سورة املائدة٤٨ من اآلية ١
  .يف احلال النصب

  "".كاعتكايف صائما بال خالف"إذا كان املضاف عامال فيها : "٢٨ورقة ،  قال يف شرح الكافية٢
  . من سورة احلجر٤٧ من اآلية ٣
  . ب٤
  . أ، جـ٥
كالبعض منه؛ ولذا يصح " امللة"و، "إبراهيم"حال من " حنيفا. " من سورة آل عمران٩٥من اآلية  ٦

  .اتبع إبراهيم: حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه، فيقال

)٢/٧٠٧(  

  

  .٢ البصريني إجازته١"بعض"، وحكى غريه عن "ضربت غالم هند جالسة: "حنو
ضاف إليه، إذا كان املضاف جزأَه أو كجزئه؛ ألنه ما استدل به ال ونوزِع املصنف يف إجازة احلال من امل

حال من ملة، وذكر على معىن " حنيفا"و، منصوبا على املدح" إخوانا"حجة فيه؛ الحتمال كون 
  .٣الدين

  ؟"عمله: "علَام يعود الضمري يف قوله: فإن قلت
  .إال إذا اقتضى املضاف نصب احلال: أي، على احلال: قلت



  :لمث قا
  أو صفة أشبهت املصرفا... واحلال إن ينصب بفعل صرفا 

  ذا راحل، وخملصا زيد دعا... فجائز تقدمية كمسرعا 
خالفا للجرمي يف منع ، ٤"خملصا زيد دعا: "جيوز تقدمي احلال على عاملها، إذا كان فعال متصرفا حنو

 عن العامل وهو كمثال املصنف، ولبعضهم لبعدها" راكبا زيد جاء: "ولألخفش يف حنو، ٥تقدميها عليه
  .يف منع تقدمي املؤكدة

  ".والشمس طالعةٌ جاء زيد: حنو، ومنع املغاربة تقدمي اجلملة احلالية املصدرة بالواو
  . على أنه ال ميتنع عند اجلمهور٦"أصبغ"ونص ابن 

__________  
  . ب، جـ١
  .أماليه هو الفارسي، ونقله عن أيب السعادات بن الشجري يف ٢
وإمنا مل جيز احلال من املضاف إليه ملا تقرر أن العامل يف احلال هو : قال: "...  هو من كالم أيب حيان٣

. هـ. ا" العامل يف صاحبها، وعامل املضاف إليه الالم أو اإلضافة، وكالمها ال يصلح أن يعمل يف احلال
  ,٢٤٠ ص١السيوطي يف اهلمع جـ

ظرف، والفرق بينه وبني التمييز أن احلال يقتضيها الفعل بوجه، فتقدمت  قياسا على املفعول به وال٤
السيوطي . هـ. ا} ....خاشعةً أَبصارهم{: وقد ورد به السماع، قال تعاىل. كما تقدم سائر الفضالت

  .٢٤٢ ص١يف اهلمع جـ
  ."وعليهما اجلمهور، وهو األصح: "قال السيوطي. وارتضيت هذا املذهب لقوة دليله

  . تشبيها بالتمييز٥
أبو حممد موىل الوليد بن ،  هو قاسم بن أصبغ بن حممد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياين القرطيب٦

  . = سبع وأربعني ومائتني٢٤٧عبد امللك بن مروان، ولد يوم االثنني لعشرين خلت من ذي احلجة سنة 

)٢/٧٠٨(  

  

: والصفة املشبهة حنو، فرعية كامسي الفاعل واملفعولأو صفة تشبه الفعل املتصرف، بقبول عالمات ال
  ".مسرعا ذا راحلٌ"

من غري " صرفا: "واحترز بقوله، ونص سيبويه على جواز تقدميها على الفعل واسم الفاعل وحنوه
  ".ما أحسن هندا متجردة: "املتصرف حنو

  .١"لضعفه"فال جيوز تقدميها عليه 



  .عل التفضيل، فإنه ال يقبل عالمات الفرعية مطلقامن أف" أشبهت املصرفا: "وبقوله
  . منع تقدمي احلال عليه، ما مل يتوسط بني حالني كما سيذكر٢"للجوامد من"فجعل موافقا 

أو حرف " أل"جواز تقدمي احلال على العامل املتصرف مشروط بعدم املانع، كوقوعه صلة : تنبيه
  .مصدري

  :مث قال
  حروفه، مؤخرا لن يعمال.. .وعامل ضمن معىن الفعل ال 

  .... ... ..............كتلك ليت وكأن
  :ال جيوز تقدمي احلال على عاملها إذا كان جامدا ضمن معىن املشتق، وذلك أنواع

  ".تلك: "اإلشارة حنو: األول
  ".ليت: "حرف التمين حنو: والثاين

  ".كأَنَّ: "حرف التشبيه حنو: والثالث
  ".لَعلَّ: "و حرف الترجي، وه: والرابع

  ".ها: "حرف التنبيه حنو: واخلامس
__________  

مات ليلة . وغري ذلك، كتاب أحكام القرآن، والناسخ واملنسوخ، وغرائب مالك: ومن تصانيفه= 
  . أربعني وثالمثائة٣٤٠السبت ألربع عشرة خلت من مجادى األوىل سنة 

  ".لضعفها"ويف أ ،  ب، جـ١
  ".للجامد يف"ويف ب ،  أ، جـ٢

)٢/٧٠٩(  

  

  ".أما علما فعاملٌ: "يف حنو" أما: "والسادس
  :االستفهام املقصود به التعظيم حنو: السابع

 ... .............هجار ١يا جارتا ما أنت  
  .وأجاز الفارسي فيه احلال والتمييز

  ". الرجل علما٢"هو: ""اجلنس املقصود به الكمال حنو: الثامن
  ".هو زهري شعرا":  حنو٣"املشبه: "التاسع

 وله، والبن أيب ٤خالفا للسهيلي يف اسم اإلشارة، ونص املصنف على أن مجيع هذه تعمل يف احلال
  ".لعل"ووفاقا للزخمشري وابن عصفور يف ليت و، "كأن"ولبعضهم يف ، ٦ يف حرف التنبيه٥العافية



__________  
  . نصف بيت لألعمش أيب بصري ميمون بن قيس١

  :وصدره
  زننا عفارهبانت لتح

  .كما يف ديوانه، هو العجز: وقيل
حزنه حيزنه مثل نصره ينصره؛ إذا أورثه احلزن، ومنه قوله : تقول" لتحزننا"، فارقت" بانت: "الشرح

مضاف لياء املتكلم املنقلبة ألفا كيا " جارتا"، اسم امرأة" عفارة"} ، إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه{: تعاىل
  .خربه" وأنت"، لالستفهام التعظيمي مبتدأ" ما "،غالما

منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم املنقلبة ألفا " جارتا"، حرف نداء" يا: "اإلعراب
" جاره"، ضمري منفصل خرب املبتدأ" أنت"، اسم استفهام مبتدأ" ما"، وجارة مضاف وياء مضاف إليه

حال من أنت منصوب بالفتحة : وقيل، فتحة الظاهرة وسكنه للوقفمتييز نسبة غري حمول منصوب بال
  .الظاهرة
  .كرمت جاره: جيوز أن تكون حاال يف موضع نصب، والعامل فيها معىن الكالم أي، "جاره"يف : الشاهد
وأيضا ذكره يف ، ١٩/ ٢، وابن هشام يف املغين ٣٧٦/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٧٠ من خزانة األدب، والسيوطي يف شرحه لأللفية ص٢١٨والشاهد رقم ، ٢٢٩شذور الذهب ص
  ,٣٨وابن الناظم ص، ٢٥٢/ ٢واألمشوين 

  ".هذا"ويف ب ، ج،  أ٢
  ".املشبه به"ويف ب ، ج،  أ٣
انظر مقدرة دل عليها " هذا زيد قائما"والعامل يف .  ألنه غري مشتق من لفظ اإلشارة وال من غريها٤

  ,٢٤٤/ ١مهع . هـ. اإلشارة أ
كان شيخا فقيها :  هو حممد بن عبد الرمحن بن عبد العزيز بن خليفة بن أيب العافية، قال ابن الزبري٥

أديبا عارفا بالعربية واللغة ذاكرا هلا، كاتبا جميدا شاعرا، وقرأ مبرسية، وانتقل إىل غرناطة وسكن ا 
  . ثالث ومثانني ومخسمائة٥٨٣بغرناطة سنة ومات ، ولد سنة ست ومخسمائة. ومبالقة وأخذ عنه أهلها

  .٣٤٤/ ١مهع . هـ. حرف، ومعىن احلروف ال يعمل يف الظروف واألحوال ا" ها" ألن ٦

)٢/٧١٠(  

  

  .٢وكاف التشبيه" كأنّ"وباقي احلروف ال تعمل إال " لعل"و" ليت" أن ١وصحح بعضهم
  :وقد اندرج حتت قوله. جماز" اأم"ونسبة العمل إىل " أما"وتقدم بيان العامل يف احلال بعد 



  .......حروفه... وعامل ضمن معىن الفعل ال 
زيد يف الدار : "فإما يعمالن يف احلال حنو، وهو الظرف وشبهه، إذا ضمنا االستقرار: نوع عاشر

  ".قائما
  :وللحال يف هذا ثالثة أحوال
  .تأخر، وال إشكال يف جوازه

بإمجاع تبعا البن : قال يف شرح الكافية، ٤ ال جيوز٣"وهو" "يد يف الدارقائما ز: "وتقدم على اجلملة حنو
  .ظاهر

  . لك٥"فيه"أن يكون فداء حاال، والعامل " فداء لك أيب وأمي: "وأجاز األخفش يف قوهلم
 ٧} قهنالك الْولَايةُ للَّه الْح{: قال يف قوله تعاىل،  إن كانت احلال ظرفا٦"التقدمي"وأجاز ابن برهان 

  .٨"هنالك"وهو عامل يف ، "هللا"مبتدأ واخلرب " الوالية"و، ظرف يف موضع احلال" هنالك"
  :وله صورتان، وتوسط

__________  
  . هو أبو حيان١
  .فالعامل املعنوي يف قوة اللفظي ما مل حيدث تغيري يف اجلملة،  أرجح مذهب املصنف٢
  ".وهذا"ويف ب ،  أ، جـ٣
  ,٢٤٢/ ١" وهو األصح: "هلمع وإليه أميل، قال يف ا٤
  . أ، جـ٥
  ".التقدم" ب، أ، جـ ٦
  . من سورة الكهف٤٤ من اآلية ٧
  .٢٦٢/ ١ راجع األمشوين ٨

)٢/٧١١(  

  

  .وال خالف يف جوازها، "يف الدار قائما زيد: "أن تكون بني اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر حنو: إحدامها
  :وهي املشار إليها بقوله، بالعكس: واألخرى

  سعيد مستقرا يف هجر: حنو
  :وفيها مذاهب

  .املنع مطلقا، وبه قال مجهور البصريني
  .واجلواز مطلقا، وإليه ذهب الفراء واألخفش يف أحد قوليه



 احلال ظرفا أو حرف جر، ويضعف إن كانت غريمها وهو مذهب يف ١"كانت"واجلواز بقوة إن 
  .٢التسهيل

  .فهذه أربعة مذاهب. وهو مذهب الكوفيني" نت قائما يف الدارأ: "حنو، واجلواز إن كانت من مضمر
 جاء منه مسموعا ٥"ما"و:  فقال٤وصرح الشارح بذلك.  ال يقاس عليه٣"مما"ظاهره " ندر: "وقوله
  .وهو خالف ما ذهب إليه يف التسهيل.  عليه هـ٦"وال يقاس"، حفظ

  .٧"والسموات مطويات بيمينه: "واستدل ايز بقراءة من قرأ
__________  

  ".كان"ويف ب ،  أ، جـ١
أو حرف جر، ، جاز على األصح توسط احلال بقوة إن كانت ظرفا: ".... ١١١ قال يف التسهيل ص٢

  ".ويضعف إن كانت غري ذلك
  . أ، جـ٣
  :ومن شواهده قول الشاعر. وما جاء منه مسموعا حيفظ وال يقاس عليه: "١٣٨ قال الشارح ص٤

  فيهم ورهط ربيعة بن حذار... اعهم رهط ابن كوز حمقيب أدر
  ".من"ويف ب ،  أ، جـ٥
  ".ومل يقس"ويف أ، جـ ،  ب٦
وصاحب هذه القراءة هو احلسن، اإلمام أبو ، "مطويات" "بنصب" من سورة الزمر ٦٧ من اآلية ٧

" بيمينه"حال متوسطة بني عاملها الظريف الواقع خربا وهو " مطويات"، سعيد احلسن بن احلسن البصري
  .وصاحب احلال الضمري يف اخلرب، "السموات"بني مبتدئه وهو و

)٢/٧١٢(  

  

وبأبيات .  متواريا مبكة-صلى اهللا عليه وسلم-نزلت عليه اآلية ورسول اهللا : ٢ ابن عباس١"وقول"
  :٣منها قول النابغة

  ٤فيهم ورهط ربيعة بن حذَار... رهط ابن كوز محقيب أدراعهم 
  :مث قال. ا موضع بسطه وليس هذ٥وتأويل املانع

__________  
  ".بقول"ويف ب ،  أ، جـ١
حبر التفسري وحرب األمة، ولد قبل اهلجرة بثالث ،  هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم٢

إنه قرأ على علي بن أيب طالب، وتويف : عرض القرآن على أيب بن كعب وزيد بن ثابت، وقيل، سنني



  .وصلى عليه حممد بن احلنفية،  سنة مثان وستنيبالطائف، وقد كُف بصره
  ,٢٥٢/ ١ راجع األمشوين ٣
  .من قصيدة من الكامل خياطب ا زرعة بن عمرو،  البيت للنابغة الذبياين٤

: قال تعاىل. ما دون العشرة من الرجال ال يكون فيهم امرأة: قومه، والرهط: رهط الرجل: "الشرح
}ست ةيندي الْمكَانَ فوطهةُ رهو يزيد بن حذيفة بن كوز، وقال -بضم الكاف-، ابن كوز } ع 

  .من أحقب زاده خلفه على راحلته، إذا جعله وراء حقيبة" حمقيب"، اسم رجل من بين ضبة: اجلوهري
حال " حمقيب"، مضاف إليه" كوز"و، مضاف إليه" ابن"، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة" رهط: "اإلعراب

منصوب بالياء نيابة عن ، اآليت" فيهم: "ستكن يف اجلار وارور الواقع خربا وهو قولهمن الضمري امل
" فيهم"، مضاف إليه وضمري الغيبة مضاف إليه" أدراعهم"الفتحة؛ ألنه مجع مذكر سامل وهو مضاف و

ورهط معطوف على املبتدأ وهو ، الواو حرف عطف" ورهط"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ
نعت لربيعة جمرور بالكسرة وهو " بن"، مضاف إليه جمرور بالفتحة نيابة عن الكسرة" ربيعة"و، ضافم

  .مضاف إليه" حذار"و، مضاف
وهذا شاذ ال يقاس ، "فيهم: "حيث وقع حاال من الضمري ارور وهو قوله" حمقيب أدراعهم"يف : الشاهد

  .وال حكم بالشذوذ، فحينئذ ال شاهد فيه، دحإن حمقيب أدراعهم نصب على امل: وقد قال بعضهم. عليه
  ,٣٧واألمشوين ، والسندويب، ١٣٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

فاآلية خترج على .  وقد ارتضيت مذهب مجهور النحويني؛ وذلك لضعف العامل، وما ورد فهو متأول٥
ومطويات حال من ، ا مبعىن مقبوضةأن السموات عطف على الضمري املستتر يف قبضته؛ أل: "ما يأيت

والفصل املشروط للعطف على الضمري املستتر موجود هنا ، السموات، وبيمينه ظرف متعلق مبطويات
  .١٤٠ ص٢صبان جـ. هـ. ا" يوم القيامة: بقوله

يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته {: واآلية قال اهللا تعاىل
  .والبيت ضرورة. } بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

  .حال مؤكدة" مستقرا. "سعيد مستقرا يف هجر: ومثال ابن مالك

)٢/٧١٣(  

  

  :وحنو
  عمرو معانا مستجاز لن يهِن... زيد مفردا أنفع من 

 بني حالني ١"توسطه"فعل التفضيل مزية على اجلامد بتضمن حروف الفعل رجع عليه فاغتفر ملا كان أل
حال من " معانا"و" أنفع"؛ فمفردا حال من الضمري املستكن يف ٢"زيد مفردا أنفع من عمرو معانا: "حنو



  .٣على املختار، وهو سيبويه واملازين وطائفة" أنفع"والعامل فيهما ، "عمرو"
  :مث قال

   وغري مفرد-فاعلم-ملفرد ... احلال قد جييء ذا تعدد و
  :فهاتان صورتان

خالفا البن عصفور يف منعه تعدد احلال يف " زيد"فهما حاالن من ، "جاء زيد راكبا مسرعا: "مثال األوىل
  .ما مل يكن العامل أفعل التفضيل، هذا النحو

أو حال من الضمري يف ، عندهم نعت لراكبيف املثال " فمسرعا"ونقل املنع عن الفارسي ومجاعة؛ 
  ".راكب"

__________  
  ".بتوسط"ويف أ ،  ب، جـ١
لكنهم اغتفروا تقدم احلال الفاضلة؛ فرقا بني املفضل ،  كان القياس وجوب تأخري احلالني على أفعل٢

  .واملفضل عليه، إذ لو أخرا حلصل اللبس
وإذا يف ، ن لكان مضمرة مع إذا يف املعىنخربا،  وزعم السريايف أن املنصوبني يف ذلك وحنوه٣

  .االستقبال
زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان : "والتقدير

إذا وكان وامسها أوال، وثانيا يلزم عليه إعمال أفعل النصب يف إذا : ففيه تكلف إضمار ستة أشياء" معانا
وقد ارتضيت مذهب . ٢١٩/ ١ابن عقيل واخلضري . هـ. ا. فيقع يف مثل ما فر منه، مع تقدمها عليه

والذي يف التصريح وشرح اجلامع عن السريايف "مها حاالن : سيبويه؛ ألن السريايف رجع عن رأيه وقال
ري اخلض. هـ. ا" ونسب يف شرح اجلامع نقصاا لبعض املغاربة، أا تامة واملنصوبان حاالن من فاعلها

  .٢١٨ ص١جـ

)٢/٧١٤(  

  

  :وقد تكون بتفريق، وله طريقان، ١} وسخر لَكُم الشمس والْقَمر دائبينِ{: قد يكون جبمع حنو: والثانية
  .٢"وال إشكال فيها" "لقيت مصعدا زيدا منحدرا: "أن تويل كل حال صاحبه حنو: إحدامها

  .٤"٣"ا منحدرالقيت زيدا مصعد: "أن تؤخرمها حنو: واألخرى"
 خالفا ملن ٦"بصاحبه" لألول، لتتصل إحدامها ٥"والثانية"جعل األوىل للثاين ، فإن مل تكن قرينة تعني

  .عكس
  :وإن وجدت قرينة عمل ا، حنو



   ... ..................٧خرجت ا أمشي جتر وراءنا
__________  

ا وإنارما وإصالح ما يصلحانه من يدأبان يف سريمه: دائبني.  من سورة إبراهيم٣٣ من اآلية ١
  .دائبة ودائبا: واألصل، املكونات

  ,٥ أ، جـ٢
  .حال من التاء" منحدرا"، "زيد"حال من " مصعدا "٣
  ".أال يويل كل حال صاحبه: الثانية"ويف ب ،  أ، جـ٤
  ".والثاين" أ، جـ، ويف ب ٥
  . ب٦
  .قته املشهورة من الطويلمن معل،  هذا صدر بيت من كالم امرئ القيس بن حجر الكندي٧

  :وعجزه
  على أثرينا ذيل مرط مرحل

 الذي -باحلاء املهملة-" املرحل" كساء من خز أو صوف، -بكسر امليم وسكون الراء-املرط : الشرح
  .خطوط: أي، فيه علم

رط؛ وهي جتر على أثري قدمي وقدميها ذيل م، أخرجت حمبوبيت من خدرها يف حال كوين ماشيا: املعىن
  .لتخفي األثر عن القافلة قصدا للستر

فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة على " أمشي"، متعلق خبرج" ا"، فعل وفاعل" خرجت: "اإلعراب
فعل " جتر"، الياء والفاعل ضمري مستتر تقديره أنا، واجلملة يف حمل نصب حال من تاء املتكلم يف خرجت

واجلملة يف حمل نصب ، مري مستتر فيه جوازا تقديره هيمضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ض
جمرور بعلى وعالمة جره الياء نيابة عن " أثرينا"، حرف جر" على"، حال من ضمري الغائبة يف ا

مضاف " مرط"، منصوب بالفتحة الظاهرة، مفعول به لتجر" ذيل"، ونا مضاف إليه، الكسرة؛ ألنه مثىن
فجملة أمشي يف حمل ، "جتر" "أمشي"يف : الشاهد. الكسرة الظاهرةنعت ملرط جمرور ب" مرحل"، إليه

وقد ، "ا"الغائبة يف " هاء"يف حمل نصب حال من " جتر"ومجلة ، "خرجت"نصب حال من تاء املتكلم يف 
: وذلك من قبل أن قوله، معتمدا يف ذلك على قيام القرينة، جاء باحلالني على نفس ترتيب صاحبهما

  .مؤنث، وقد علم أن احلال يلزم أن يطابق صاحبه" جتر: "قولهمذكر، و" أمشي"
  .٢٤٤/ ١والسيوطي يف مهع اهلوامع ، ٩٨/ ٢ذكره ابن هشام يف شرحه لأللفية : مواضعه

)٢/٧١٥(  

  



  :مث قال
  وعامل احلال ا قد أكدا

  :احلال نوعان
  .١مبينة ومؤكدة خالفا للفراء واملربد والسهيلي يف إنكار املؤكدة

  : املؤكدة ضربانمث
  .مؤكدة لعاملها، ومؤكدة ملضمون اجلملة

  .٢} ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفِْسدين{: قد توافقه معىن ال لفظا، وهو الغالب حنو: املؤكدة لعاملها
: ون مجلةواملؤكدة ملضم، ٣} وأَرسلْناك للناسِ رسولًا{: وقد توافقه معىن ولفظا، وهو قليل، كقوله تعاىل

شرطها أن تدل على معىن الزم أو شبيه بالالزم يف تقدم العلم به بعد مجلة جزآها معرفتان جامدان مجودا 
  :حمضا حنو قوله

   ... ...................٤أنا ابن دارةَ معروفًا ا نسبِي
__________  

/ ١. هـ. ا"  ذكرها من فائدةبل هي مبينة أبدا؛ ألن الكالم ال خيلو عند، ال تكون مؤكدة: " وقالوا١
٢١٩,  

  . من سورة العنكبوت٣٦ من اآلية ٢
  . من سورة النساء٧٩ من اآلية ٣
  :وعجزه، من البسيط، سامل بن دارة الريبوعي، وهو من قصيدة يهجو ا فزارة:  صدر بيت قائله٤

  وهل بدارة يا للناس من عار
  .وذكر البيت يف نسخة ب

وامسه ، هو لقب جده:  اسم أم الشاعر، وقال أبو رياش-ء املهملتنيبالدال والرا-" دارة: "الشرح
  .يربوع
وليس فيها من املعرة ما يوجب القدح يف النسب أو الطعن ، أنا ابن هذه املرأة ونسيب معروف ا: املعىن

  .يف الشرف
 بالفتحة حال منصوب" معروفا"، مضاف إليه" دارة"، خرب" ابن"، مبتدأ ضمري منفصل" أنا: "اإلعراب
  =نائب فاعل ملعروف " نسيب"، جار وجمرور متعلق مبعروف" ا"، الظاهرة

)٢/٧١٦(  

  



أما اشتراط : ومل يشترط تعريف جزأيها وال مجودها، قلت" وإن تؤكِّد مجلة: "أطلق يف قوله: فإن قلت
  .التعريف فقد يفهم من تسميتها مؤكدة؛ ألا إمنا تؤكد شيئا قد عرف

  ".وإن تؤكد مجلة: "فمن قوله، جلمودوأما اشتراط ا
  .ألنه إذا كان أحد اجلزأين مشتقا أو يف حكمه كان عامال فيها، وكانت مؤكدة لعاملها ال ملضمون مجلة

من قبل املؤكدة لعاملها، " هو احلق بينا"و" زيد أبوك عطوفًا: "ولذلك جعل يف شرح التسهيل قوهلم
  . موافقة معىن ال لفظا١"وهي"

  .صاحلان للعمل" األب واحلق" ألن :قال
  .فمضمر عاملها: وقوله

أحق أو : "وإن كان أنا فالتقدير، "أنا"إن كان املخرب عنه غري " أحقه وأعرفه: "بعد اجلملة وتقديره: يعين
  ".أعرف أو اعرفين

 خالفا للزجاج يف جعله عاملها هو اخلرب مؤوال،  وهو مذهب سيبويه٢وكون عاملها مقدرا هو الصحيح
  .مبسمى

  .وخالفا البن خروف يف جعله عاملها هو املبتدأ مضمنا تنبيها
  ؟٤ إضمار عاملها واجب أو جائز٣"هل: "فإن قلت

__________  
، زائدة" من"، جار وجمرور متعلق مبحذوف مقدم" بدارة"، استفهام إنكاري" وهل"، ألنه اسم مفعول= 

يا للنداء " يا للناس"، ا حركة حرف اجلر الزائدمبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهوره" عار"
  .وهذا اعتراض بني املبتدأ واخلرب، والالم لالستغاثة

  .أحق معروفا: والتقدير، فإنه حال أكدت مضمون اجلملة اليت قبلها، "معروفا"يف : الشاهد
ود، ، والسندويب، ودا٣٦٩/ ١وابن عقيل ، ١٤٠ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٦٨، والسيوطي ص٢٥٧ ص١، وسيبويه جـ٢٥٢/ ١واألمشوين 
  ".هو"ويف ب، جـ ،  أ١
  :٢٤٥ ص١قال السيوطي يف اهلمع جـ.  وقد ارتضيته ملا يف املذهبني اآلخرين من تكلف٢
  ".كان الراجح األول، ولظهور تكلف القولني"

  . ب٣
  ".هذا العامل يف هذه احلال جائز أم واجب"ويف ب ،  أ، جـ٤

)٢/٧١٧(  

  



  .بل واجب، ويؤخذ ذلك من جزمه باإلضمار: قلت
أنه ال جيوز تقدميها على اجلملة، وال على أحد جزأيها لشبهها بالتوكيد، : ولفظها يؤخر يعين: وقوله

  .وألم جتوزوا حذف عاملها، فال يضم إليه جتوز آخر بالتقدمي
  .مبينة ومؤكدة: قد تقدم أن احلال نوعان: فإن قلت

رأيت زيدا أمس : "، واحملكية حنو"هذا زيد راكبا: "ذكر النحويون أنواعا أُخر، وهي املستصحبة حنووقد 
  .٢} لسانا عربِيا{: واملوطئة حنو، ١"مررت برجل معه صقر صائدا به غدا: "، واملقدرة حنو"ضاحكًا

  .ال تستخرج هذه عن النوعني السابقني: قلت
  :نبه على أا قد تكون مجلة بقوله، رادوملا كان أصل احلال اإلف
  وموضع احلال جتيء مجله

  :شرطان، ولوقوع اجلملة مواقع احلال
وجدت : "٣كقول أيب الدرداء، فإن وقعت طلبية قدر القول كما يف النعت. أن تكون خربية: أحدمها

  . األمر وحنوه حاالأخرب تقله، ويف البسيط جوز الفراء وقوع:  فيهم٥"مقوال: " أي٤"الناس أخرب تقله
__________  

  .مقدرا ذلك:  أي١
  . من سورة األحقاف١٢ من اآلية ٢
صحايب جليل . امسه عامر، وعومير لقب: عومير بن زيد بن قيس األنصاري، وقيل:  أبو الدرداء امسه٣

  .عاش بعد ذلك: مات يف آخر خالفة عثمان، وقيل. أول مشاهده أحد، وكان عابدا
أخرب تقله، وظاهره أنه : وهي مؤولة مبقوال فيهم، صفة للناس مع أا طلبية" قلهأخرب ت"أن :  وهو٤

للسكت بعد " تقله"واهلاء يف . شعر، وليس كذلك، إمنا هو مثَل ضرب يف ذم الناس وسوء معاشرم
ة مث حذف اهلاء وامليم، مث أدخل هاء الوقف، وتكون اجلمل" أخرب الناس تقلهم: "أن أصله: العائد، أعين

  .وجدت األمر كذلك: أي، يف موضع النصب بوجدت
أخرج الكالم على لفظ :  قال-رضي اهللا عنه-جاءنا احلديث عن أيب الدرداء األنصاري : "قال أبو عبيد

 رقم ٣٦٣/ ٢جممع األمثال للميداين . هـ. ا". أنك إذا خربم قليتهم: األمر ومعناه اخلرب، يريد
٤٣٥٧,  

  ".منقوال"ويف أ ،  ب، جـ٥

)٢/٧١٨(  

  



  :مث مثّل فقال". كلن وحرف التنفيس"أال تكون مفتتحة بدليل استقبال : واآلخر
  كجاء زيد وهو ناوٍ رحله

  :مث شرع يف التفصيل فقال، وهذا مثال جممع على جوازه
  حوت ضمري ومن الواو خلت... وذات بدء مبضارع ثبت 

ئذ اشتماهلا على ضمري صاحب احلال، وجب حين، أن اجلملة احلالية إذا صدرت مبضارع مثبت: يعين
فال ، ؛ ألن املضارع مشابه لالسم"ويضحك: "وال جيوز، "جاء زيد يضحك: "وخلوها من الواو حنو

  .تدخل عليه الواو كما ال تدخل على االسم
  :تنبيه

 فإن -١ذكره يف التسهيل-" قد"وهو أن يعرى من ، ويشترط يف خلوه من الواو مع اإلثبات شرط آخر
 اقرن:  

  .٢} وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّه إِلَيكُم{: لزمته الواو حنو: قال الشارح
  :مث قال

  له املضارع اجعلَن مسندا... وذات واو بعدها انوِ مبتدا 
:  األصح بعدها، أي٣إذا وردت بالواو نوى" قد"أن اجلملة املصدرة باملضارع املثبت العاري من : يعين

وأنا : أي" قمت وأصك عينه: "واو، مبتدأ، وجعل املضارع خربا عنه؛ لتصري مجلة امسية كقوهلمبعد ال
  .٤أصك
  :مث قال

  بواو أو مبضمر أو ما... ومجلة احلال سوى ما قُدما 
  وسوى"" املضارع املثبت ٥"بالفعل"الذي قدم هو اجلملة الفعلية املصدرة 

__________  
  ".مبضارع مثبت عارٍ من قد: ".... ١١٢ قال يف التسهيل ص١
  ,١٤١وراجع الشارح ص،  من سورة الصف٥ من اآلية ٢
  .والسابق يقتضي حذف الواو، ونوى:  يف األصل٣
  ".وأنا أصك عينيه، قمت: حكاه األصمعي تقديره: "١٤١ قال الشارح ص٤
  . ب٥

)٢/٧١٩(  

  



  .وباملاضي مثبتا ومنفيا، درة باملضارع املنفي اجلملة االمسية، مثبتة أو منفية، والفعلية املص١"يشمل" ما
  :ومقتضى قوله

  بواو أو مبضمر أو ما
أما اجلملة االمسية، فإن كانت . جاز األوجه الثالثة يف ذلك كله، وليس على إطالقه فال بد من بيانه

ذا إن عطفت على  وك٢} ذَلك الْكتاب ال ريب فيه{: مؤكدة لزم فيها الضمري، واخللو من الواو حنو
  . وإن كانت غري مؤكدة، وال معطوفة جازت األوجه الثالثة٣} بياتا أَو هم قَائلُونَ{: حال كقوله تعاىل

وليس انفراد . إال أن األكثر جميئها بالواو مع الضمري، وأقل منه انفراد الواو، وأقل منه انفراد الضمري
  .٤له الفراء بل هو فصيحالضمري مع قلته بنادر خالفا للزخمشري، وقب

 يف موضع النصب ٨} لَا معقِّب لحكْمه {٧} بعضكُم لبعضٍ عدو{: ٦ قوله تعاىل٥وجعل يف الكشاف
  .على احلال

__________  
  ".وسواها يشمل"ويف ب، جـ ، سوى ما قدم: أي،  أ١
ملضمون اجلملة قبلها، ومتتنع ال ريب فيه مجلة وقعت حاال مؤكدة .  من سورة البقرة٢ من اآلية ٢

  .الواو؛ ألن املؤكد عني املؤكد، فلو قرن بالواو لزم عطف الشيء على نفسه صورة
والرابط الضمري، وال ، "بياتا"حال معطوفة على " هم قائلون"مجلة .  من سورة األعراف٤ من اآلية ٣

  .ي نصف النهارمن القيلولة وه" قائلون"، كراهة اجتماع حريف عطف صورة" وهم: "يقال
بل ورد يف ، انفراد الضمري وحده يف االمسية يأيت نادرا شاذا وليس بشيء:  قال الزخمشري والفراء٤

  .الفصيح انفراده
  .} قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا{: قال تعاىل"

  يلحفون األرض هداب األزر... مث راحوا عبق املسك م 
  :وقوله

  إىل جعفر سرباله مل ميزق... ر ولوال جنان الليل ما آب عام
  ,٢٥٨/ ١أمشوين . هـ. ا

الكشاف عن حقائق : وامسه،  هو كتاب يف تفسري القرآن الكرمي لإلمام حممود بن عمر الزخمشري٥
  .غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

  . ب٦
  . كشاف٩٦/ ١، متعادين: أي،  من سورة البقرة٣٦ من اآلية ٧
  . كشاف١١٦/ ٢، ال راد له: ال معقب،  من سورة الرعد٤١ من اآلية ٨

)٢/٧٢٠(  



  

  .والتجرد عن الواو، فهو كاملثبت يف لزوم الضمري" ال"وأما املصدرة باملضارع املنفي، فإن كان النايف 
 على ٣"نص "٢"فاستقيما وال تتبِعان: "١فإن ورد بالواو قدر املبتدأ على األصح، كقراءة ابن ذكوان

  .٤ك يف التسهيلذل
  .ظاهره عدم التأويل، هـ" وقد جتيء بالضمري واو: "٥وقول الشارح

والقياس يقتضي ، "مل وملا وما: " جاءت األوجه الثالثة، واملسموع من ذلك٦"ال"وإن كان النايف غري 
  .فال مدخل هلا هنا" لن"، وأما ٨"مبا" إن ٧"إحلاق"

جباء "ويف كالم غريه التمثيل ، ال تغين فيه الواو عن الضمري" مبا" أن املضارع املنفي ٩وذكر يف التسهيل
  ".وما تطلع الشمس، زيد

  .١٠} إِلَّا كَانوا بِه يستهزِئُونَ{: حنو" إلال"وأما املصدرة باملاضي املثبت، فإن كان تاليا 
__________  

ولد يوم عاشوراء . اء بالشاماإلمام الراوي الثقة شيخ اإلقر، عبد اهللا بن أمحد بن بشر بن ذكوان:  هو١
ألف كتاب . سنة ثالث وسبعني ومائة، أخذ القراءة عن أيوب بن متيم وخلفه يف القيام بالقراءة يف دمشق

: وقيل، تويف يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال. أقسام القرآن وجواا وما وجب على قارئ القرآن
  .لسبع خلون منه سنة اثنتني وأربعني ومائتني

فال نافية ال ناهية، ، هذه القراءة بتخفيف النون على أا نون الرفع.  من سورة يونس٨٩ من اآلية ٢
  .وأنتما ال تتبعان: والتقدير

  . ب، جـ٣
فيجعل ، عاريا من قد أو املنفي بال، وقد تصحب الواو املضارع واملثبت: "١١٣ قال يف التسهيل ص٤

  ".األصح خرب مبتدأ مقدر
  .ن شرحه لأللفية م١٤١ الشارح ص٥
  ".ها"ويف أ، جـ ،  ب٦
  . أ، جـ٧
  ".وما"ويف ب ،  أ، جـ٨
  ,١١٢ راجع التسهيل ص٩

وإمنا امتنعت ، "يأتيهم"حال من اهلاء يف " كانوا به يستهزئون: "مجلة.  من سورة احلجر١١ من اآلية ١٠
  :هوأجاز بعضهم اقترانه بالواو متسكا بقول، مفرد حكما" إال"الواو؛ ألن ما بعد 

  إال وكان ملرتاع ا وزرا... نعم امرأ هرم مل تعر نائبة 
  .} ولَها كتاب معلُوم{: حنو" إال"قياسا على االمسية الواقعة بعد 



)٢/٧٢١(  

  

  :حنو" بأو"أو متلوا 
   ... ..............................١كن للخليل نصريا جار أو عدال#

لزم الضمري واخللو عن الواو، وامتنع دخول ، ٢" زيدا ذَهب أو مكَثَألضربن: "أو أصله الشرط حنو
  .قد

  :وقوله
  ٣لنفسي إال قد قضيت قضاَءها... مىت يأت هذا املوت ال يلْف حاجة 

  .نادر
__________  

وحبثت . مل أقف على اسم قائله، والظاهر أنه من كالم احملدثني: قال العيين.  صدر بيت من البسيط١
  .م أعثر على قائلهفل

  :وعجزه
  وال تشح عليه جاد أو خبال

من اجلور، وهو خالف " جار"، فعيل مبعىن فاعل" النصري"و، الصاحب والصديق: أي" للخليل: "الشرح
  . وهو الكرم-بالضم-من اجلود " جاد"، البخل" الشح"العدل، 

سواء خبل ،  تبخل عليه بشيءسواء جار يف حقك أو عدل، وال، انصر صاحبك يف كل األحوال: املعىن
  .يف حقك أو جاد

جار وجمرور متعلق " للخليل"، أنت: فعل أمر ناقص وامسه ضمري مستتر فيه تقديره" كن: "اإلعراب
فعل ماضٍ وفاعله ضمري مستتر يعود إىل " جار"، خرب كان منصوب بالفتحة الظاهرة" نصريا"، بنصري
الواو عاطفة " وال"، فاعل ضمري مستتر يعود إىل اخلليلفعل ماض وال" عدال"، حرف عطف" أو"، اخلليل

فعل مضارع جمزوم بال الناهية وعالمة جزمه السكون وحرك للتخلص من التقاء " تشح"، وال ناهية
فعل ماض والفاعل ضمري " جاد"، متعلق بتشح" عليه"، والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت، السكونني

واأللف ، فعل ماض وفاعله ضمري مستتر تقديره هو" خبال"، حرف عطف" أو"، مستتر تقديره هو
  .لإلطالق
أو الواو لكون املاضي قد عطف عليه " قد"حيث وقع حاال وهو ماضٍ ومل جيئ معها ، "جار"يف : الشاهد

  ".بأو"
  ,٢٥٧/ ١والسندويب، وداود، واألمشوين ، ١٤٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

إن ذهب وإن مكث، : إذ املعىن،  من زيد، ومتتنع الواو؛ ألا يف تقديره فعل الشرطحال" ذهب" مجلة ٢



  .فكذا املقدر به، وفعل الشرط ال يقترن بالواو
  .قيس بن اخلطيم، وهو من قصيدة هائية من الطويل:  قائله٣

 لدوام إشارة إىل ما تصوره حاضرا ملعرفته بإدراكه ال حمالة، وجيوز أن يكون" مىت يأت: "الشرح
وأَلْفَيا سيدها لَدى {: قال تعاىل. إذا وجد، من ألفى" ال يلف. "أشار إليه على وجه التقريب، استقباله

إال قضيت ". مل يلف: "ورواية األمشوين، "ال تلف"وجدا، ويف شرح الشواهد للعيين : أي} الْبابِ
  . =فرغت منها لقضائي ألمثاهلا: قضاءها، أي

)٢/٧٢٢(  

  

  .تركت الواو أيضا" أبو بكر اخلليفة قد علمه الناس: "حنو،  كانت احلال مؤكدة١"أو"
  .جازت األوجه الثالثة، وإن كان غري ذلك

  :حنو" قد"لزمته ، فإن انفرد الواو
   ... ..........................٢فجئت وقد نضت لنوم ثياا

__________  
فعل مضارع فعل الشرط " يأت"،  وهو ظرف زماناسم شرط جازم جيزم فعليه" مىت: "اإلعراب= 

، حرف نفي" ال"، بدل من هذا أو عطف بيان أو نعت" املوت"، فاعل يأت" هذا"، جمزوم حبذف الياء
ويروى ، فعل مضارع مبين للمعلوم جواب الشرط جمزوم حبذف الياء والفاعل ضمري مستتر فيه" يلف"

الالم " لنفس"، فعول يلْف وبالرفع نائب فاعل لتلْفبالنصب على أا م" حاجة"، بالبناء للمجهول
" إال"، حرف جر والنفس جمرور ا وياء املتكلم مضاف إليه واجلار وارور متعلق مبحذوف صفة حلاجة

مفعول به وضمري الغائبة مضاف " قضاءها"، فعل وفاعل" قضيت"، حرف حتقيق" قد"، أداة استثناء ملغاة
  .إليه

وفيها الضمري يرجع إىل ذي ، "قد"فإا مجلة وقعت حاال مصدرة بكلمة ، "يت قضاَءهاقض"يف : الشاهد
إذا وقعت حاال ال بد أن يكون فيها ضمري، " إلال"احلال، وقد علم أن اجلملة الفعلية املاضية املثبتة التالية 

  ".قد"وعن كلمة ، وأن تكون خالية عن الواو
  ,٢٥٩/ ١ية ذكره األمشوين يف شرحه لأللف: مواضعه

  ".إن"ويف ب ،  أ، جـ١
  :ومتامه، امرؤ القيس الكندي من معلقته املشهورة: قائله،  صدر بيت من الطويل٢

  لدى الستر إال لبسة املُتفَضل
 وهي هيئة اللباس، -بكسر الالم-" لبسة"عند الستار، " لدى الستر"ألقت وخلعت، " نضت: "الشرح



  .أو البس الثوب الواحد، وبهاملتوشح بث" املتفضل"
يشري ذا إىل . أتيت إىل احملبوبة وقد ألقت ثياا للنوم، ومل يبق عليها سوى ثوب واحد تتوشح به: املعىن

  .أا وليدة نعمة
" نضت"، الواو حرف عطف وقد حرف حتقيق" وقد"، فعل ماض وتاء املتكلم فاعله" جئت: "اإلعراب

مفعول به " ثياا"، جار وجمرور متعلق بنض" لنوم"، عل ضمري مستتر فيهفعل ماض والتاء للتأنيث والفا
مضاف إليه جمرور " الستر"و، ظرف مكان وهو مضاف" لدى"، لنض وضمري الغائبة مضاف إليه

مضاف إليه جمرور " املتفضل"، منصوب على االستثناء" لبسة"، حرف استثناء" إال"، بالكسرة الظاهرة
  .بالكسرة
". قد"فإا مجلة ماضية مثبتة وقعت حاال بالواو؛ فلذلك لزمها دخول ، "وقد نضت: "ولهيف ق: الشاهد

=  

)٢/٧٢٣(  

  

جاء زيد : "وترتيبها يف الكثرة، وحذفها فهي أربع صور" قد"جاز إثبات ، وإن انفرد الضمري أو اجتمعا
  .١" زيد وقام أبوهجاء: "مث" جاء زيد قد قام أبوه: "مث" جاء زيد قام أبوه: "مث" وقد قام أبوه

  .٢وجعل الشارح الثالثة أقل من الرابعة، وهو خالف ما يف التسهيل
، واملختار ٤مع املاضي ظاهرة أو مقدرة" قد" اشتراط ٣وذهب قوم؛ منهم الفراء، واملربد، وأبو علي، إىل

  .٥أنه ال حيتاج إىل تقدير؛ لكثرة ما ورد من ذلك
  .يها األوجه الثالثةفيجوز ف، وأما املصدرة باملاضي املنفي

  .وخشية اإلطالة،  هذه املسائل لوضوحها٦"أكثر"وقد تركت متثيل 
  :مث قال

  وبعض ما يحذَف ذكره حظل... واحلال قد يحذَف ما فيها عمل 
ما حذف حلضور معناه : فاجلائز. جائز وواجب: أن عامل احلال قد حيذف، وحذفه على ضربني: يعين

كيف : ملن قال، راكبا: أو لتقدم ذكره من استفهام أو غريه كقولك، ٧"مهدياراشدا : "كقولك للراحل
  جئت؟

__________  
  . وجعل األمشوين الثانية هي الرابعة١
  ,٢٥٩/ ١ راجع األمشوين ٢
  .والسياق يقتضي حذف أن، "إىل أن اشتراط" يف األصل ٣



من عاملها، ولوالها لتوهم مضي زمن احلال فتشعر مبقارنة زمن احلال لز،  ألا تقربه إىل الزمن احلاضر٤
  .هـ. ا. فتفوت املقارنة، بالنسبة إىل زمن عاملها

  .نقال عن الدماميين، ١٤٧ ص٢صبان جـ
و } ، وجاُءوا أَباهم عشاًء يبكُونَ، قَالُوا{و } ، أَو جاُءوكُم حصرت صدورهم{:  من ذلك قوله تعاىل٥
  ,١٤٧/ ٢صبان } وا لإِخوانِهِم وقَعدواالَّذين قَالُ{
  . أ، جـ٦
فال جيوز حذفه لضعفه، فهم أو مل ،  يستثىن من اجلائز ما إذا كان العامل ظرفا أو جمرورا أو اسم إشارة٧

  .يفهم

)٢/٧٢٤(  

  

  :إذا جرت مثال كقوهلم: الواجب
"اتكَن نيفلص اتنني بيظعرفتهم:  أي١"ح.  

فذهب : أي" بعته بدرهم فصاعدا: "حنو، مقرونة بالفاء أو بثم، زدياد مثن أو غريه شيئا فشيئاأو بينت ا
  .الثمن صاعدا

أمتيميا مرة وقيسيا : "أو وقعت بدال من اللفظ بالفعل حنو، ٢"ضريب زيدا قائما: "أو نابت عن خرب حنو
  .٣"أخرى؟

  :وإىل هذه املواضع أشار بقوله
  وبعض ما حيذف ذكره حظل

  .٥"واهللا أعلم "٤"منع: أي"
__________  

إذا وجد له مرتلة ورتبة، ، حظي فالن عند األمري: يقال. الذي له حظوة ومكانة عند صاحبه:  احلظي١
  .إذا مل حتظَ عند زوجها: امرأة صلفة: وأصل الصلف قلة اخلري، يقال، والصلف ضده

وجدوا : كأنه قال، على إضمار فعل" نيحظيني وصلف"امرأة االبن وامرأة األخ أيضا، ونصب : والكنة
وهذا . راحوا كرميني آباء حسنني وجوها: على التمييز كما تقول" بنات وكنات"وأصبحوا، ونصب 

 رقم ٢٠٩/ ١جممع األمثال للميداين . هـ. ا. مثَل يضرب يف أمر يعسر بعضه ويتيسر وجود بعضه
١١١٣.  

  .على احلال" بنات وكنات"نصب : وقال ابن الناظم
  . مما فيه احلال سادة مسد اخلرب، فال جيوز ذكر اخلرب لئال يلزم اجلمع بني العوض واملعوض٢



أتوجد، وأتتحول، وحذف العامل وجوبا؛ ألا بدل من اللفظ بالفعل وال جيمع بني البدل :  أي٣
  ؟......أتتخلق خلق متيمي مرة: أي، متيميا وقيسيا مفعول مطلق على حذف مضاف: وقيل. واملبدل منه

  . جـ٤
  . أ، جـ٥

)٢/٧٢٥(  

  

  :التمييز
  :قال

  ... .........................مبني نكرة " من"اسم مبعىن 
" ال"واسم ، "احلسن الوجه: "خيرج ما سوى التمييز، واملشبه باملفعول حنو" مبعىن من"جنس، و" اسم"

  :، من"ذنبا: "وحنو، "ال رجل: "التربئة حنو
  . ... .............................١أستغفر اهللا ذنبا

  ".من" يف أنه على معىن التمييز ٢"مشارك"فكل ذلك 
  .خيرج املشبه" نكرة"، و"باستغفرت"واملنصوب " ال"خيرج اسم " ومبني"

__________  
. هذا من أبيات الكتاب ومل ينسب فيه إىل أحد: أقول: قال العيين.  هذا جزء من بيت من البسيط١

  .ر على قائلهوحبثت فلم أعث
  :ومتامه

  رب العباد إليه الوجه والعمل... لست حمصيه ...... 
" لست حمصيه"اجلرمية واإلمث، : الذنب" ذنبا"، أطلب املغفرة، فالسني والتاء للطلب" أستغفر: "الشرح

" الوجه"أم كانوا يضعون املعدود على احلصا، : منتهى العدد، واشتقاقه من احلصا، وأصله: اإلحصاء
  ".إليه القصد والقبل: "لقصد والتوجه، ويروىا

  .أطلب املغفرة من اهللا لذنويب الكثرية، فإنه املقصود يف كل شيء: املعىن
" اهللا"، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمري مستتر تقديره أنا" أستغفر: "اإلعراب

فعل ماض ناقص " لست"، الظاهرةمفعول ثان ألستغفر منصوب بالفتحة " ذنبا"، منصوب على التعظيم
، بدل من لفظ اجلاللة" رب"، حمصي خرب ليس وضمري الغائب مضاف إليه" حمصيه"، وتاء املتكلم امسه

مبتدأ مرفوع بالضمة " الوجه"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" إليه"، مضاف إليه" العباد"
  .معطوف عليه" والعمل"، الظاهرة



فإنه ليس متييزا؛ لكونه غري مبني " من"يصلح كونه متييزا، وإن كانت على معىن ال " ذنبا"يف : الشاهد
وقال مجاعة من . إلام اسم جممل احلقيقة قد ذكر قبله، وال هو مبني لنسبة يف مجلة مذكورة من قبله

  .أستتيب: إذا ضمن أستغفر معىن، "من"منصوب على نزع اخلافض الذي هو " ذنبا: "إن قوله: النحاة
  .إنه مفعول به ثان ألستغفر: وقيل

، ٢٦٢/ ١، واألمشوين ١٠٨/ ٢، وابن هشام ١٤٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١٧ ص١وسيبويه يف كتابه جـ

  ".يشارك"ويف ب ،  أ، جـ٢

)٢/٧٢٦(  

  

  .نيوما أوهم ذلك مؤول عند البصري، ١وذهب الكوفيون وابن الطراوة إىل جواز تعريف التمييز
  :مث ذكر حكمه فقال

  ينصب متييزا مبا قد فسره............ ... 
وهو ما قبله من املبهمات املفتقرة إليه، ، أن عامل التمييز هو املميز" مبا قد فسره: "وفهم من قوله

  :التمييز نوعان: وأقول
  "".عشرين درمها" و٢"مسنا"رطل : "حنو، ما رفع إام اسم قبله جممل احلقيقة: متييز مفرد، وهو: األول

  . مميزه كما ذكر٣"هو"وال خالف أن العامل يف هذا النوع 
  .٤"شبهها"متييز اجلملة، وهو ما رفع إام نسبة يف مجلة أو : والثاين

 واملازين واملربد ومن وافقهم هو الفعل، وما جرى جمراه من مصدر ٥وعامل هذا النوع عند سيبويه
سرعان "و" زيد طيب نفسا"و" عجبت من طيب زيد نفسا"و"  نفساطاب زيد: "ووصف واسم فعل، حنو

  وذهب قوم إىل أن. ٦"ذا إهالةً
__________  

  : متمسكني بقول رشيد اليشكري١
  صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو... رأيتك ملا أن عرفت وجوهنا 

تصريح . هـ. ن أسريها اباعد أم العمرو ع: كما زِيدت يف" أل"وهو مؤول عند البصريني على زيادة 
  .والكوفيون جوزوا التعريف، فالبصريون يشترطون تنكري التمييز، ٣٩٤/ ١الشيخ خالد 

  ".زيتا"ويف ب ،  أ، ب٢
  . أ٣
  ".بدهلا"ويف جـ ،  أ، ب٤



  . وقد ارتضيت مذهب سيبويه ومن وافقه؛ فقد ورد يف أشعار العرب ما يثبت أن العامل هو الفعل٥
  :قال الشاعر

  وداعي املَنون ينادي جهارا... تطيب بنيل املىن أنفسا 
  وما كان نفسا بالفراق تطيب... أجر ليلى بالفراق حبيبها 

  :وقوله
  وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعال... ضيعت حزمي يف إبعادي األمال 

  .تطيب، تطيب، اشتعل: فالعامل هنا الفعل
  .......".يز الذي هو فعل متصرفجميء عامل التمي: ".... ٢٦٦ ص١قال األمشوين جـ

سرع، وذا فاعل، وإهالة متييز حمول : اسم فعل ماض، أي: بتثليث السني والبناء على الفتح" سرعان "٦
  . =إخافة وإفزاعا، وجيوز جعله مبعىن اسم الفاعل حاال: أي، عن الفاعل

)٢/٧٢٧(  

  

ى جمراه، واختاره ابن عصفور، ونسبه إىل ال الفعل وما جر، العامل فيه هو اجلملة اليت انتصب عن متامها
  .احملققني

يقتضي موافقة من جعل العامل يف هذا النوع هو اجلملة؛ ألن التمييز " مبا فسره: "ظاهر قوله: فإن قلت
  . وال جرى جمراه١"الفعل"مل يفسر 

بذلك ال يصح محل كالمه على ذلك؛ لنصه يف غري هذا املوضع على أن عامله الفعل، وقد صرح : قلت
  .٢آخر الباب

  ؟"مبا فَسره: "فكيف يندرج الفعل يف قوله: فإن قلت
 ذا ٣"فاندرج"، فكأنه رفع اإلام عنه، ملا كان التمييز قد رفع إام نسبة إىل فاعله أو مفعوله: قلت

  .٤االعتبار
  : متييز املفرد فقال٥"مثَّل"مث 

  متراومنوينِ عسلًا و... كشربٍ أرضا وقفيز برا 
  :حنو، املفرد الذي يفسره التمييز، إما مقدار وهو املسموع

  ".قفيز برا: "واملكيل حنو، "شرب أرضا"
  .٦"منوين عسلًا: "واملوزون حنو

__________  
نقلت فتحة العني ، سرعان مبعىن سرع: "١٧٩٨ رقم ٣٣٦ ص١قال يف جممع األمثال للميداين جـ= 



وأصل املثل أن رجال .... فتح الفاء وضمها وكسرها: عان ثالث لغاتوسر.... إىل النون فبين عليها
: ما هذا الذي يسيل؟ فقال: فقيل له، كانت له نعجة عجفاء وكان رغامها يسيل من منخريها هلزاهلا

سرع هذا : سرعان ذا إهالة، نصب إهالة على احلال، وذا إشارة إىل الرغام، أي: ودكها، فقال السائل
تصبب زيد :  إهالة، وجيوز أن حيمل على التمييز على تقدير نقل الفعل مثل قوهلمالرغام حال كونه

  .هـ. ا" عرقًا
  ".العامل"ويف جـ ،  أ، ب١
  : وهو قول ابن مالك٢

  والفعل ذو التصريف نزرا اسبقا... وعامل التمييز قدم مطلقا 
  ".فيندرج"ويف ب ،  أ، جـ٣
  ,٢٦٢/ ١ راجع األمشوين ٤
  ".فسر "ويف أ،  ب، جـ٥
مكيال يسع صاعا ونصف صاع، أو نصف رطل إىل : مثانية مكاكيك، واملكوك:  القفيز من املكيل٦

  . ذراعا وليس مرادا هنا١٤٤ومن األرض . مثاين أواقٍ كما يف القاموس
  ".وتثنيته منوان، ومجعه أمناء، رطالن: املنا كعصا"

)٢/٧٢٨(  

  

  . من املقاديروجعله بعضهم" مخسة عشر رطال: "واملوزون حنو
  .لنا غريها إبلًا:  حنو١"غريية"أو مفهم 

  .لنا أمثاهلا شاء: أو مثلية حنو
  .٢"اهللا دره فارسا: "أو تعجب حنو

  . البيت على التمثيل باملقدار؛ لكثرة انتصاب التمييز عنه٣"هذا"وإمنا اقتصر يف 
  :مث قال

  أضفتها كمد حنطة غذَا... وبعد ذي وشبهها اجرره إذا 
اإلشارة بذي إىل املثل السابقة وحنوها؛ كل ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيجوز يف ذلك "
كمد حنطة : وقد مثل بقوله، "شرب أرض وقفيز بر ومنوا عسل: " بإضافة املميز إليه، فتقول٤"جره"

  .٥"غذا
  :مث قال

  األرض ذهبا" ملء"إن كان مثل ... والنصب بعد ما أُضيف وجبا 



  .از جر التمييز باإلضافة مشروط خبلو التمييز من إضافته إىل غري التمييزأن جو: يعين
  .٧} ملُْء الْأَرضِ ذَهبا{:  وجب النصب حنو٦فإن أضيف إىل غريه
__________  

  ".غريه"ويف أ ،  ب، جـ١
واملراد . إذا كثر، در اللنب: والدر يف األصل مصدر. متييز لبيان جنس املتعجب منه يف النسبة" فارسا "٢

  .أو هو كناية عن فعل املمدوح، اللنب الذي أرضعته من ثدي أمه وأضيف إىل اهللا تشريفا: به يف املثال
  .ما أعجب هذا اللنب الذي نشأ وتغذى مثل هذا املولود الكامل يف الفروسية، أو ما أعجب فعله: واملعىن

  . ب٣
  ".متييزه"و يف جـ ،  أ، ب٤
  . أ، جـ٥
  .يز ولو تقديراإىل غري التمي:  أي٦
  . من سورة آل عمران٩١ من اآلية ٧

)٢/٧٢٩(  

  

  ؟"إن كان: "ما فائدة الشروط يف قوله: فإن قلت
  :التنبيه على أن متييز املضاف له حالتان: قلت

ملء : "أال يصح إغناؤه عن املضاف إليه، فهذا جيب نصبه كاملثال املذكور، إذ لو قيل فيه: إحدامها
  .مل يستقم املعىن" ذهب

زيد : " غري ممتنع حنو١"املضاف إليه"فيجوز جره باإلضافة؛ ألن حذف ، أال يصح إغناؤه عنه: واألخرى
  ".هو أشجع رجلٍ: " فلك يف هذا أن تقول٢"أشجع الناسِ رجلًا

  ؟"مبن" جواز جره ٣بعده"وقد ذكر ، كيف جعل النصب بعد املضاف املذكور واجبا: فإن قلت
: أي" إن كان مثل ملء األرض ذهبا: "وذلك مفهوم من قوله" من"ن  خلوه م٤"بشرط"يعين : قلت

  ".من" كان كاملثال املذكور يف امتناع إغنائه عن املضاف إليه ويف جترده من ٥"إن"
  .مل يذكر هنا حكم متييز العدد: فإن قلت

  .ألن له بابا يذكر فيه: قلت
  :مث انتقل إىل بيان موضعني من متييز اجلملة فقال

  مفضال كأنت أعلى مرتال... فاعل املعىن انصنب بأفعال وال
  :النكرة الواقعة بعد أفعل التفضيل نوعان



  وعالمته أن يصلح للفاعلية عند، فاعل يف املعىن وهو السبيب: أحدمها
__________  

  ".ملضاف"ويف جـ ، "غري املصنف"ويف أ ،  ب١
رط النصب؛ ألن رجال ال يصلح أن يكون مع ختلف ش" رجل"ونصب " أفعل مرتني" لتعذر إضافة ٢

  .فاعال يف املعىن
  ".بعد" أ، ويف ب، ج ٣
  ".بشروط"ويف أ ،  ب، ج٤
  . ب، جـ٥

)٢/٧٣٠(  

  

فهذا " عال مرتلك: "فإنه يصلح لذلك فتقول، "أنت أعلى مرتلًا: " فعال، حنو١"التفضيل"جعل أفعل 
  .النوع ينصب على التمييز

 وضع بعض ٢"حيسن"عىن، وهو ما أفعل التفضيل بعضه، وعالمته أن أن يكون فاعال يف امل: واآلخر
: فإنه حيسن فيه ذلك فتقول، "أنت أفضلُ فقيه: " ويضاف إىل مجع قائم مقام النكرة حنو٣"أفعل"موضع 

  ".أنت بعض الفقهاء"
 أكرم أنت: "فهذا النوع جيب جره باإلضافة، إال أن يكون أفعل التفضيل مضافا إىل غريه، فينصب حنو

  ".الناس رجلًا
  :مث قال

  كأكرِم بأيب بكر أبا"ميز ... وبعد كل ما اقتضى تعجبا 
، "وما أكرمه أبا"، ٤"أكرم بأيب بكر أبا: "أنه جيوز انتصاب التمييز بعد كل ما دل على تعجب حنو: يعين

  ".هللا دره فارسا: "وغري ذلك من الصيغ الدالة على التعجب حنو
واملراد بأيب بكر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورضي عن أيب بكر : قال يف شرح الكافية

  .٥صاحبه
بني ذلك ، وبعضه يصلح ملباشرا وبعضه ال يصلح" من"وملا كان كل منصوب على التمييز فيه معىن 

  :بقوله
  والفاعل املعىن كطب نفسا تفد... واجرر مبن إن شئت غري ذي العدد 

فال " مبن"إال متييز العدد، وما كان فاعال يف املعىن، فإما ال جيران " مبن"يز أن جير جيوز يف كل متي: أي
عندي قفيز من : "وجيوز فيما سوامها حنو، "طاب زيد من نفس"، وال "عندي عشرون من درهم"جيوز 



رب."  
  :هذا الضابط غري مستقيم من أوجه: فإن قلت

__________  
  . ب١
  ".يصلح"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".التفضيل"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . أ، جـ٤
  .٥١ورقة ،  راجع شرح الكافية٥

)٢/٧٣١(  

  

عندي عشرون من : " يشترط أن جيمع حنو١"لكن"، مطلقا" مبن"أن متييز العدد ال ميتنع جره : األول
  ".الدراهم

  .وهو مقيد، أنه أطلق فيما هو فاعل يف املعىن: الثاين
  .إال يف تعجب أو شبهه" مبن"ال جيوز جره : ٢قال الشارح

  ".هللا دره من فارس: "قوهلم
  :وقال الشاعر

  ٣فنِعم املرُء من رجل تهامي................... ... 
__________  

  ".بل"ويف ب ،  أ، جـ١
  ,١٤٥ الشارح يف شرحه لأللفية ص٢
وشعوب أم ، يثيقائله أبو بكر بن األسود املعروف بابن شعوب الل: قال العيين.  عجز بيت من الوافر٣

  .قائله جبري بن عبد اهللا: وقال ابن دريد. األسود هذا
  :وصدره

  ختريه فلم يعدل سواه
وهو بفتح التاء وتطلق على ، نسبة إىل امة" ام"، ميل" مل يعدل"، اختاره واصطفاه" ختريه: "الشرح

 التاء وتشديد ياء بكسر-" امي: "مكة، وعلى أرض معروفة يف بالد العرب، وكان من حقه أن يقول
عراقي، وحجازي، ولكنهم خصوا هذه الكلمة عند النسب إليها :  قياسا على أمثاله كما تقول-النسب

  .حبذف إحدى ياءي النسب وفتحوا أوله عوضا عن هذه الياء احملذوفة



  :وقبل هذا البيت
  رأيت املوت نقَّب عن هشام... فدعين أصطبح يا بكر إين 

  .ختار هشاما فلم حيد عنه إىل غريه، وهو نعم الرجل من امةأن املوت ا: املعىن
" فلم"، فعل ماض وفاعله ضمري مستتر جوازا تقديره هو وضمري الغائب مفعول به" ختريه: "اإلعراب

فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمري " يعدل"، الفاء عاطفة، مل نافية جازمة
،  مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على األلف وضمري الغائب مضاف إليه"سواه"، مستتر تقديره هو

حرف " من"، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة" املراء"، الفاء العاطفة، نعم فعل ماض إلنشاء املدح" فنعم"
متييز لفاعل نعم منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف " رجل"، جر زائد

  .نعت لرجل" ام"، اجلر الزائد
فإنه متييز وهو فاعل يف املعىن، لكنه ملا كان غري حمول عن الفاعل جاز فيه جره " رجل"يف : الشاهد

  ".مبن"
  .٢٦٥/ ١، واألمشوين ١١٣/ ٢وابن هشام ، ١٤٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٧٣٢(  

  

بل يستثىن من ذلك ما كان ، على إطالقه ليس ١"مبن"أن إجازته جر غري هذين النوعني : الثالث
  .٤"فال جيوز جره مبن"، ٣} وفَجرنا الْأَرض عيونا{:  من الفعل حنو٢"منقوال"

  :قلت
  .أما األول فال يرد؛ ألن متييز العدد مىت مجع مل يبق متييزا اصطالحيا، فإن شرطه اإلفراد

" هللا دره فارسا: "؛ ألن التمييز يف حنو٥ الشارحوأما الثاين فهو على إطالقه، وال نسلم صحة استثناء
  .٦"واملنقول عن الفاعل ال يكون إال متييز مجلة"، متييز مفرد ال متييز مجلة" نعم املرء من رجل امي"و

وقد نص غري املصنف ، ؛ ألنه يف تعجب" وجها٧"به"زيد أحسن : "ويلزم الشارح جواز اجلر مبن يف حنو
  .على منعه
 املفعول كالشلوبني، ٨"عن"لعل املصنف ممن ال يثبت املنقول : ث فالظاهر وروده، وال يقالوأما الثال

  .٩فإن املصنف أثبته يف شرح التسهيل
__________  

  . أ، جـ١
  ".مفعوال"ويف جـ ،  أ، ب٢
: وعيونا مبني لذلك اإلام، واألصل، نسبة فجرنا إىل األرض مبهمة.  من سورة القمر١٢ من اآلية ٣



  .نا عيون األرضفجر
  . أ، جـ٤
  :١٤٥ قال الشارح ص٥
جيوز يف كل ما ينصب على التمييز أن جير مبن ظاهرة إال متييز العدد والفاعل يف املعىن، أما متييز العدد "

  .فال جيوز جره مبن يف شيء منه" أحد عشر رجال: "حنو
وز جره مبن إال يف تعجب أو فال جي" هو حسن وجها"و" طاب زيد نفسا: "وأما الفاعل يف املعىن حنو

  "".هللا دره من فارس: "تقول، شبهه
  . أ، جـ٦
  . ب٧
  ".من"ويف ب ،  أ، جـ٨
: ٢٥١ ص١قال السيوطي يف اهلمع، جـ.  الذي أثبت املنقول من املفعول ابن عصفور وابن مالك٩
 األرض، هذا مذهب وفجرنا عيون: ، واألصل} وفَجرنا الْأَرض عيونا{: وتارة من املفعول حنو"

  .وبه قال ابن عصفور وابن مالك، املتأخرين
هذا القسم مل يذكره النحويون، وإمنا الثابت كونه منقوال من الفاعل أو املفعول الذي مل : وقال اآلمدي

  .يسم فاعله
من عيونا يف اآلية نصب على احلال املقدرة ال التمييز، ومل يثبت كون التمييز منقوال : وقال الشلوبني

  ....".املفعول، فينبغي أال يقال به

)٢/٧٣٣(  

  

  الداخلة على التمييز؟" من"ما معىن : فإن قلت
  .١هي للتبعيض: قلت

ما جاءين من : "جيوز أن تكون بعد املقادير وما أشبهها زائدة عند سيبويه، كما زيدت: وقال الشلوبني
 أا ال تزاد إال يف غري -خفشما عدا األ-إال أن املشهور من مذهب النحويني : "، قال"رجل

  .٢"الواجب
قال ، ٤ أنه عطف على موضعها نصبا-يعين الزيادة-ويدل على صحة ذلك : ٣قال يف االرتشاف

  :احلطيئة
  ٥يا حسنه من قَوامٍ ومنتقبا... طافت أمامة بالركبان آونة 

  :قال



  والفعل ذو التصريف نزرا سبِقا... وعامل التمييز قدم مطلقا 
__________  

  . وصححه ابن عصفور١
  ".املوجب" أ، ب، ويف جـ ٢
  ,٧٨٩ ارتشاف الضرب أليب حيان ص٣
  ,٢٦٥/ ١ راجع األمشوين ٤
وهي أول قصيدة . جرول لقب احلطيئة العبسي الشاعر: قال اجلوهري.  قائله احلطيئة وامسه جرول٥

  .بائية من البسيط
،  اسم امرأة-بضم اهلمزة وختفيف امليم-" أمامة"م، من طيف اخليال وهو جميئه يف النو" طافت: "الشرح

، أصحاب اإلبل يف السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها: مجع راكب، والركب" الركبان"
بكسر " قوام"، احلني، واآلونة مجعه مثل زمان وأزمنة: األوان: مرة وتارة، قال اجلوهري: باملد أي" آونة"

  . موضع النقاب-بفتح القاف-" املنتقب"ته وحسن طوله، القاف من قوام الرجل وهو قام
  .ما أحسن ذلك منها: يا حسن قوامها ويا حسن منتقبها، يريد: املعىن

" بالركبان"، فاعل طاف مرفوع بالضمة الظاهرة" أمامة"، فعل ماض والتاء للتأنيث" طافت: "اإلعراب
حرف " يا"، مة نصبه الفتحة الظاهرةظرف زمان منصوب بطاف وعال" آونة"، جار وجمرور متعلق بطاف

حرف " من"، منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف وضمري الغائب مضاف إليه" حسنه"، نداء
، متييز منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد" قوام"، جر زائد

  . =الواو عاطفة ومنتقبا معطوف على قوام" ومنتقبا"

)٢/٧٣٤(  

  

  .قال املصنف بإمجاع، مل جيز التمييز عليه، عامل التمييز إن مل يكن فعال متصرفا
  :وأما قوله

   ... ......................١ونارنا مل ير نارا مثلُها
فذهب ، وإن كان فعال متصرفا. فضرورة، وتأوله بعضهم على أن الرؤية علمية، ونارا مفعول ثان

  .٢وذكروا ملنع تقدميه علال، ثر البصريني والكوفيني إىل منع تقدميه عليهسيبويه والفراء وأك
__________  

  :وعجزه. وحبثت فلم أعثر له على قائل. هذا رجز مل يعلم قائله: قال العيين.  هذا صدر بيت١
  قد علمت ذاك معد كلها



امليم من نفس : يقول وكان سيبويه -معد بن عدنان- وهو أبو العرب -بفتح امليم-" معد: "الشرح
  .متعدد لقلة متفعل يف الكالم وقد خولف فيه: الكلمة؛ لقوهلم

حرف نفي وجزم " مل"، نار مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وضمري املتكلم مضاف إليه" نارنا: "اإلعراب
، متييز ملثلها" نارا"، فعل مضارع مبين للمجهول جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف األلف" ير"، وقلب

فعل ماض والتاء " علمت"، حرف حتقيق" قد"، نائب فاعل ير، وضمري الغائبة مضاف إليه" مثلها"
فاعل مرفوع بالضمة " معد"، اسم إشارة مفعول به لعلم والكاف حرف خطاب" ذاك"، للتأنيث
  .توكيد ملعد وضمري الغائبة مضاف إليه" كلها"، الظاهرة
امله االسم اجلامد وهو مثلها؛ ألنه متييز مفرد، وهو خاص فإنه متييز تقدم على ع" نارا"يف : الشاهد

إن هذا ال دليل فيه على جواز تقدمي التمييز على عامله إذا كان امسا جامدا؛ : بالضرورة، وقد يقال
مفعوال أول ناب عن الفاعل، ونارا " مثلها"فيكون حينئذ ، وذلك جلواز أن تكون الرؤية من رؤية القلب

  .العيين. هـ. ا. مفعوال ثانيا
  ,٢٦٦/ ١، وداود، واألمشوين ١٤٦ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

إن التمييز ال جيوز تقدميه على عامله مطلقا؛ ألنه كالنعت يف اإليضاح، :  قال سيبويه واجلمهور٢
صرف أن وأيضا فالغالب يف التمييز املنصوب بفعل مت. والنعت ال يتقدم على عامله فكذلك ما أشبهه

/ ١تصريح الشيخ خالد . هـ. ا. فال يغري عما كان يستحقه من وجوب التأخري، يكون فاعال يف األصل
  . بتصرف٤٠٠

)٢/٧٣٥(  

  

  : كقوله٢ووافقهم املصنف لورود السماع به، ١"ذلك"وذهب الكسائي واجلرمي واملربد إىل جواز 
  ؟٣وداعي املنون ينادي جهارا... أنفسا تطيب بنيل املىن 

  .٤وأبيات أخر
  .فال يقاس عليه، أنه قليل" نزرا سبقا: "ظاهر قوله: فإن قلت

__________  
  . أ، جـ١
 كاملفعول به وسائر الفضالت، وكلهن -وهو منصوب-وأما القياس فإن التمييز . " والقياس أيضا٢

  .ف بتصر٤٠٠/ ١تصريح الشيخ خالد . هـ. ا" جيوز تقدميهن على العامل إذا كان فعال متصرفا
وحبثت فلم . نسبوا هذا الشاهد لرجل من طيئ، ومل يسموه:  هذا البيت مل يتعرض العيين لقائله، وقيل٣

  .وهو من املتقارب، أعثر على قائله



إذا " نال الشيء يناله نيال ومناال: "إدراك املأمول، ونيل مصدر" نيل املىن"، تطمئن: أي" تطيب: "الشرح
 اسم ملا يتمناه اإلنسان ويرغب -بضم فسكون- واملنية -مجع منية-بضم امليم " واملىن"، حصل عليه

  .مؤنث وتكون واحدة ومجعا: املنون: قال الفراء. املوت" املنون"فيه، 
  كيف تستلذّ نفس الظفر مبا تتمناه، واملوت يطلبها أكيدا؟: املعىن

، تطيب:  وهو قولهنفسا متييز تقدم على العامل، اهلمزة حرف استفهام توبيخي" أنفسا: "اإلعراب
الباء حرف " بنيل"، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمري مستتر تقديره أنت" تطيب"

الواو للحال، " وداعي"، مضاف إليه" املىن"، تطيب: جر، نيل جمرور بالباء واجلار وارور متعلق بقوله
فعل مضارع مرفوع بضمة " ينادي"، مضاف إليه" املنون"، داعي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء

مفعول " جهارا"، مقدرة على الياء والفاعل ضمري مستتر تقديره هو، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ
  .ينادي نداء جهارا: مطلق عامله ينادي وأصله صفة ملصدر حمذوف والتقدير

؛ ألنه فعل متصرف، "يبتط"فإنه نصب على التمييز وقد قدم على عامله وهو ، "نفسا"يف : الشاهد
  .وهذا نادر عند سيبويه واجلمهور وموضع قياس عند الكسائي ومن تبعه

، ٢٦٦/ ١واألمشوين ، ٨٠السندويب، وداود، واملكودي ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١٩٠/ ٢وأيضا ذكره يف مغين اللبيب ، ١١٥/ ٢وابن هشام ، ٧٠والسيوطي ص

  :املخبل السعدي: عشى مهدان، وقيلأ:  منها قول انون، وقيل٤
  وما كان نفسا بالفراق تطيب... أجر ليلى بالفراق حبيبها 

  :وقول اآلخر
  وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعال... ضيعت حزمي يف إبعادي األمال 

)٢/٧٣٦(  

  

  .بل هو عنده مقيس وفاقا ملن ذكروا، ١"ال يلزم من قلته أال يقاس عليه: "قلت
 ما ذكره من أن التمييز قد يسبق الفعل املتصرف، ليس على إطالقه؛ إذ لنا فعل ٢"أن"ه ورد علي

" ناصرا"فال جيوز تقدمي " " ناصرا٣"بزيد"كفى : "يف حنو" كفى"متصرف وال يسبقه التمييز بإمجاع، وهو 
: لكوإن كان فعال متصرفا؛ ألنه مبعىن فعل غري متصرف، وهو فعل التعجب، فمعىن قو" كفى"على 

  .وهو عند املصنف منتصب عن متام اجلملة، ٥"٤ما أنصره رجلًا" كفى بزيد ناصرا"
__________  

  . أ، جـ١
  ".بان"ويف ب ،  أ، جـ٢



  ".بربك"ويف جـ ،  أ، ب٣
  . ب٤
أن تقدمي التمييز خمل بالغرض السابق من التأخري خبالف غريه من :  واحلق مع سيبويه، فهذا وغريه٥

  . بتصرف١٥٤/ ٢صبان عن الدماميين . هـ. ا. غريه ضرورةوالبيت و، الفضالت

)٢/٧٣٧(  

  

  :حروف اجلر
  :قال

  حىت خال حاشا عدا يف عن على...  وهي من إىل حروف اجلرهاك 
  والكاف والبا ولعل ومىت... مذ منذ رب الالم كي واو وتا 

فإن حكمها " شا، وعداخال، وحا"هذه عشرون حرفا مشتركة يف جر االسم ولكل منها تفصيل يأيت، إال 
  .تقدم يف االستثناء

  .؛ لغرابة اجلر ن"كي، ولعل، ومىت"وإال 
  :فتجر ثالثة أشياء" كي"أما 

  لمه؟: كَيمه؟ مبعىن:  الشيء٢"علة" يف السؤال عن ١"كقوهلم"االستفهامية " ما: "األول
  .٤جهني يف أحد الو٣"جئت كي تفعل: "املصدرية مع صلتها يف حنو" أن: "الثاين

  :املصدرية مع صلتها يف قوله" ما: "٥الثالث
  ٦يراد الفىت كَيما يضر وينفع................ ... 

  .وهو نادر
__________  

  . أ، جـ١
  . أ، جـ٢
  .كي أن تغر وختدعا: كقولك: ويف ب مثّل بقوله،  أ، جـ٣
صدر جمرور ا ويدل إذا قدرت أن بعدها، فإن والفعل يف تأويل م: "٢٨٣ ص٢ قال األمشوين جـ٤

  :على أن بعدها ظهورها يف الضرورة كقوله
  لسانك كَيما أن تغر وختدعا... فقالت أكل الناس أصبحت ماحنا 

. ا" لكيال تأسوا: "فتقدر الالم قبلها، بدليل كثرة ظهورها معها، حنو، مصدرية" كي"واألوىل أن تقدر 
  .هـ



  ".أن"والثالث " ما"ويف الثاين ، املصدرية، ترتيب أ، جـ" ما"املصدرية، والثالث " أن" جعل الثاين ٥
اجلعدي، واألصح أن قائله قيس بن اخلطيم، كذا ذكره : إن قائله هو النابغة الذبياين، وقيل:  قيل٦

  . =البحتري يف محاسته

)٢/٧٣٨(  

  

خالفا ملن ، ٣ مكسورته٢"و" ومفتوحة اآلخر ١"األول وحمذوفته"فتجر يف لغة عقيل ثابتة " لعل"وأما 
  .٤أنكر اجلر ا

  .من كمه: أي" أخرجها مىت كُمه: "ومن كالمهم، ٦ يف لغة هذيل مبعىن من٥"فتجر" "مىت"وأما 
__________  

  :وصدر البيت
  إذا أنت مل تنفع فضر فإمنا

  .وهو من الطويل
د منه إال أحد فإن املرء ال يقص، إذا مل تستطع نفع من يستحق النفع فضر من يستوجب اإليذاء: املعىن
  .هذين

" مل"، فاعل لفعل حمذوف يفسره املذكور بعده" أنت"، ظرف ملا يستقبل من الزمان" إذا: "اإلعراب
فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون وفاعله ضمري مستتر " تنفع"، حرف نفي وجزم وقلب

على السكون وحرك بالكسر الفاء واقعة يف جواب إذا، ضر فعل أمر مبين " فضر"، وجوبا تقديره أنت
فعل " يراد"، إمنا حرف دال على احلصر، الفاء للتعليل" فإمنا"، للتخلص من التقاء الساكنني وللتخفيف

نائب فاعل يراد مرفوع بضمة مقدرة على " الفىت"، مضارع مبين للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة
عل مضارع مرفوع بالضمة ف" يضر"، حرف تعليل وجر، ما حرف مصدري: كي" كيما"، األلف

الواو عاطفة، ينفع فعل مضارع مرفوع بالضمة " وينفع"، الظاهرة وفاعله ضمري مستتر جوازا تقديره هو
  .الظاهرة وفاعله ضمري مستتر تقديره هو

وهو نادر، وهو ختريج األخفش، وهي عند غريه كافة لكي " كي"املصدرية على " ما"يف دخول : الشاهد
على األول، " ما"الفعل املضارع، والفعل مؤول باملصدر على القولني بواسطة عن عمل النصب يف 

  .على الثاين" كي"وبواسطة 
، ٢٨٣/ ٢، واألمشوين ١٢٠/ ٢، وابن هشام ١٤٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .، وداود، والسندويب٨١واملكودي ص
  ".الالم األوىل وحمذوفه"ويف ب ،  أ، جـ١



  ".أو"، ويف ب  أ، جـ٢
  .١٥٦/ ٢صبان ". لعل"وال جيوز يف غريها من بقية لغات ،  فهذه أربع لغات جيوز اجلر فيها٣

  :ومثال اجلر قول الشاعر
  لعل أيب املغوار منك قريب

لعله أليب املغوار جوابه : وتأول البيت على أن األصل، منهم الفارسي: " قال السيوطي يف مهع اهلوامع٤
ومن مث ، وأدغم يف الم اجلر، ف قريب وضمري الشأن والم لعل الثانية ختفيفاقريب؛ فحذف موصو

/ ٢. هـ. ا" وهذا تكلف كثري مردود بنقل األئمة" املال لزيد"ومن فتح فهو على لغة . كانت مكسورة
  .، وأميل إىل اجلر؛ لعدم التكلفة كما قال السيوطي٢٣

  . أ، جـ٥
  .االبتدائية:  أي٦

)٢/٧٣٩(  

  

  :تنبيه
ومهزة القطع إذا جعلت عوضا من حروف ، التنبيه، ومهزة االستفهام" ها" بعضهم من حروف اجلر عد

  .١اجلر يف القسم
وذهب . هـ. وليس يف اجلر يف التعويض بالعوض، خالفا لألخفش ومن وافقه ا: ٢قال يف التسهيل

  .الزجاج والرماين إىل أن امين يف القسم حرف جر وشذَّا يف ذلك
  ".أامن"مَِ اهللا، وجعلها يف التسهيل بقية : ٥ يف القسم حنو٤"مثلثة"م منها امليم  بعضه٣"وعد"

" الت" الفراء أن ٧"وذكر. "خالفا ملن زعم ذلك" من" بدال من الواو، وال أصلها ٦وليست: قال
  . باجلر٩"والت حنيِ مناص: " جتر الزمان، وقرئ٨"قد"

 إىل أن ١١وذهب سيبويه. ١٠والصحيح أا اسم، "من"حرف جر مبعىن " بلْه"وزعم األخفش أن 
  .١٢"ولواله"لوالك ولوالي : حرف جر إذا وليها ضمري متصل حنو" لوال"

__________  
  ,٢٨٥/ ٢ راجع األمشوين ١
  .القسم، ١٥١ التسهيل ص٢
  ".وعده"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . أ، ب٤
  .وحنو سقط يف جـ، "حنو ما اهللا" ب، ويف أ ٥



  ".وم مثلثة وليست: قال فيه" أ، جـ، ويف ب ٦
  ".ذهب"ويف ب .  أ، جـ٧
  . أ، جـ٨
  . من سورة ص٣ من اآلية ٩

  ,١٥٧ ص٢مصدر أو اسم فعل أو مبعىن كيف، صبان جـ:  أي١٠
  ...".إذا أضمرت االسم فيه جر، وذلك لوالك ولوالي: "٢٨٨ ص١ قال سيبويه جـ١١
  . جـ١٢

)٢/٧٤٠(  

  

  .١استعري ضمري اجلر للرفع، بعدها مرفوع املوضعومذهب األخفش والكوفيني، أن الضمري 
  :مث قال

  والكاف والواو ورب والتا... بالظاهر اخصص منذُ مذُ وحىت 
  .نوع جير الظاهر فقط، ونوع جير الظاهر واملضمر: حروف اجلر نوعان

  .هو األحرف املذكورة يف هذا البيت، ولعل وكي ومىت: فاألول
  .ما عداها: والثاين
  .٢"وسيأيت الكالم عليهما، أن مذ ومنذ ال جيران إال الزمان: يعين"،  واخصص مبذ ومنذ وقْتا:وقوله
  .وبرب منكَّرا: وقوله

  .وسيأيت دخوهلا على الضمري، ال جتر إال نكرة" رب"يعين أن 
  :وأجاز بعضهم أن جتر املعرف بأل، وأنشد

  ...... ... ...................٣رمبا اجلامل املؤبل
  خبفض اجلامل وصفته

__________  
وزعم املربد أن هذا التركيب فاسد مل يرد على لسان :  نقال عن التسهيل٢٥٨/ ٢ قال األمشوين ١

  :وهو حمجوج بثبوت ذلك منهم كقوله، العرب
  ولوالك مل يعرض ألحسابنا حسن... أتطمع فينا من أراق دماءنا 

  :وقوله
  أجرامه من قلة النيق منهويب... وكم موطن لوالي طحت كما هوى 

  . أ، جـ٢



  :ومتامه، قائله أبو دؤاد اإليادي أحد بين برد بن أفصى من إياد،  جزء من بيت٣
  وعناجيج بينهن املهار... فيهم ........ 

  .وهو من اخلفيف
، القطيع من اإلبل مع راعيها:  اسم مجع لإلبل ال واحد له من لفظه، وقيل-باجليم-" اجلامل: "الشرح

 -بزنة عصفور-مجع عنجوج " عناجيج"،  املعد للقنية-بضم امليم وفتح اهلمزة والباء املشددة-" املؤبل"
  . =واألنثى مهرة،  مجع مهر وهو ولد الفرس-بكسر امليم-" املهار"، وهي اخليل الطويلة األعناق

)٢/٧٤١(  

  

  ".أل"محل على زيادة ، فإن صحت الرواية
  .١"ب أمهر"و" رب أخيه"و" رب أبيه"وشذ 

  . إىل سيبويه٢للتكثري، ونسب كل منهما: للتقليل، وقيل: فقيل، "رب"واختلف يف معىن 
وللتقليل ا : ويف التسهيل، ٥حرف إثبات مل يوضع لتقليل وال لتكثري: ٤وقيل، ٣"هلما"تكون : وقيل
  .٦هـ. نادر

  ".والتاء هللا ورب: "وقوله
  .٧} لَّه تفْتأُتال{: حنو، أن التاء خمتصة باسم اهللا: يعين

__________  
وأنه ال يبخل على من معه بأحسن ما عنده من اإلبل املتخذة للقنية ، يصف نفسه بالكرم: املعىن= 

  .واخليل اجلياد اليت بينها أوالد
، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة" اجلامل"، زائدة كافة: ما، حرف تقليل وجر: رب" رمبا: "اإلعراب

" وعناجيج"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ" فيهم"، عة بالضمة الظاهرةصفة مرفو" املؤبل"
: والتقدير، الواو عاطفة، عناجيج مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وخربه حمذوف يدل على ما قبله

مبتدأ مؤخر " املهار"، ظرف متعلق مبحذوف خرب مقدم والضمري مضاف إليه" بينهن"، وعناجيج فيهم
وهي اليت سوغت " عناجيج: "مة الظاهرة، واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل رفع صفة لقولهمرفوع بالض

  .االبتداء بالنكرة
  .حيث دخلت رب املكفوفة مبا على اجلملة االمسية وهو نادر" رمبا اجلامل"يف : الشاهد

يء واجلامل خرب ملبتدأ امسا جمرورا على معىن ش" ما"جيب أن تقدر : وألجل هذا قال أبو علي: قال العيين
  .رب شيء هو اجلامل املؤبل: حمذوف وتكون اجلملة صفة ملا، والتقدير

، ٢٥/ ٢، وابن عقيل ١٦١/ ٢، وابن هشام ١٥٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه



  ,٢٦/ ٢ويف مهعه ، ٧٣والسيوطي ص، وداود، ٢٩٨/ ٢واألمشوين 
  ".وجد أمه"ويف جـ ، "حد أمهوا" ذا يستقيم الكالم، ويف أ، ب ١
  .يف ب" كل واحد منهما "٢
  ".هلا"ويف أ، ب ،  جـ٣
  ".هو"ويف جـ ،  أ، ب٤
  ".تكثري"ويف أ، جـ ،  ب٥
  ,١٤٧ التسهيل ص٦
  . من سورة يوسف٨٥ من اآلية ٧

)٢/٧٤٢(  

  

  . وهو شاذ"حتياتك"و" تالرمحن: "وقالوا أيضا، "ترب الكعبة: "قالوا، وحكى األخفش دخوهلا على الرب
  .إا بدل من واو القسم: وقالوا
  :وقوله

  ...................نزر... وما رووا من حنو ربه فىت 
  :ومنه قول الشاعر. وأنه قليل،  إىل أنه قد ورد دخول رب على املضمر١"به"أشار 

  ٢وربه عطبا أنقذت من عطَبه.............. ... 
  .وهو شاذ، ى نية منباجلر عل" وربه عطبٍ: "وروي

  ؟"نزر: "فكيف قال، ٤"عليه" مقيس ٣"فصيح"إمنا أورد النحويون ذلك على أنه : فإن قلت
__________  

  . أ، جـ١
  .وهو من البسيط، أنشده ثعلب ومل يعزه إىل قائله:  قال العيين٢

  :وصدره
  واه رأبت وشيكا صدع أعظمه#

بفتح -" وشيكا"، أصلحت وشعبت" رأبت"، سقوطإذا ضعف وهم بال، من وها احلائط" واه: "الشرح
-هو صفة مشبهة على وزن فعل " عطبا"، الشق: الصدع" صدع أعظمه"،  سريعا-الواو وكسر الشني

  .مصدر على وزن فَعل بفتحتني" من عطبه"، هالكا:  أي-بفتح الفاء وكسر العني
  .جناحهفجربت كسره ورشت ، رب شخص ضعيف أشرف على اهلالك والسقوط: املعىن

" وشيكا"، فعل وفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب" رأبت"، هو على تقدير رب مبتدأ" واه: "اإلعراب



، مفعول لرأبت منصوب بالفتحة الظاهرة" صدع"، رأبت رأبا وشيكا: مفعول مطلق لرأبت، أي
ع رب حرف جر شبيه بالزائد والضمري يف حمل جر لرب، وله حمل رف" وربه"، مضاف إليه" أعظمه"

فعل وفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ " أنقذت"، متييز منصوب بالفتحة الظاهرة" عطبا"، باالبتداء
  .جار وجمرور متعلق بأنقذ" من عطبه"، الذي هو جمرور برب

  .الضمري وهو شاذ" رب"حيث جرت " وربه عطبا"يف : الشاهد
، ٢٥٨/ ٢واألمشوين ، ٩/ ٢قيل ، وابن ع١٤٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .والسندويب، وداود
  ".صحيح"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . جـ٤

)٢/٧٤٣(  

  

  :لعله أراد أنه قليل بالنسبة إىل الظاهر، ويؤيده قوله يف الكافية: قلت
  عليه إن شئت وحد عن ملْبِس... وربه عطبا استندر وقس 

  .وقس عليه: ١فقال
  :تنبيهان
 أن الضمري ارور برب يلزم إفراده وتذكريه استغناء مبطابقة التمييز مذهب البصريني: األول

  .، وحكى الكوفيون مطابقته أيضا٢"للمراد"
نكرة، واختاره : وقيل. معرفة، وإليه ذهب الفارسي وكثري: اختلف يف الضمري ارور برب، فقيل: الثاين

  .الزخمشري وابن عصفور
  .كذا كَها: وقوله

  :كقول الراجز، الكاف قد جتر ضمري الغائب قليالأشار به إىل أن 
  ٣وأم أوعال كَها أو أقربا................. ... 

__________  
  . ب١
  . أ، جـ٢
. فرأى الصياد فهرب ن، يصف محار الوحش وأتنه حني أرادوا ورود املاء،  عجز بيت قائله العجاج٣

  .والبيت من قصيدة مرجزة مسدسة
  :وصدره



  بات مشاال كَثَباخلَّى الذنا
  :ورواية األمشوين. حنى الذنابات: ويروى

  ذات اليمني غري ما أن ينكبا... وأم أوعال كها أو أقربا 
اسم مكان :  مجع ذنابة، وهي آخر الوادي ينتهي إليه السيل، وقيل-بفتح الذال-" الذنابات: "الشرح

  . هي هضبة يف ديار بين متيم-تح اهلمزةبف-" أم وعال"، قربا:  أي-بفتح الكاف والتاء-" كثبا"، بعينه
 عن طريقه يف جانب مشاله قريبا منه، وجعل أم أوعال -أي احلمار الوحشي-أنه جعل الذنابات : املعىن

  .أو أقرب، يف جانب ميينه مثل الذنابات يف القرب
" كثبا"، مفعول ثان" مشاال"، مفعول أول" الذنابات"، فعل ماض وفاعله ضمري مستتر" خلى: "اإلعراب

وأما الرفع ، يروى بالنصب وبالرفع؛ فأما النصب فبالعطف على الذنابات" وأم أوعال"، صفة لشمال
على رواية النصب هو يف موضع املفعول الثاين، وعلى رواية الرفع متعلق مبحذوف " كها"، فباالبتداء

  .غري إعادة اجلارمعطوف على الضمري ارور بالكاف من " أقربا"، عاطفة" أو"، خرب املبتدأ
  . =حيث دخلت كاف التشبيه على الضمري وهو قليل، "كها"يف : الشاهد

)٢/٧٤٤(  

  

  .٢"وهذا من الضرائر" "كها: " أشار بقوله١"وإليه"
  .٣"أنا كَك وأنت كي: "وقد شذّ دخول الكاف على ضمريي املتكلم، واملخاطب يف قول احلسن

  :وقول الشاعر
  ٥مكسورة" كي:"والكاف يف  ... ٤ن كيوإذا احلرب مشَّرت مل تك

__________  
  . أ١
  ".كها إىل أن هذا من الضمائر"ويف جـ ، "وهو عند غريه من الضرائر، كذا إىل القلة" أ، ويف ب ٢
. هـ. وأنا مثلك وأنت مثلي ا: واملناسب، كذا بالنسخ"أنا كمثلك وأنت كمثلي : يعين:  قال العيين٣

  ,٢٦٦/ ٣ال يلتفت إليه ، يف حال السعة شذوذواستعمال هذا " مصحح هامش
أنشدنيه بعض أصحابنا ومل أمسعه أنا من العرب، ومل : وقال، أنشده الفراء: قال العيين.  صدر بيت٤

  .وحبثت فلم أعثر على قائل، وهو من اخلفيف. يذكر اسم قائله
  :وعجزه

  حيث تدعو الكماة فيها نزال
  :ورواية األمشوين



  ....حني تدعو
وهو الشجاع ،  مجع كامٍ مثل قاضٍ وقضاة-بضم الكاف-" الكماة"، ضت: أي" مشرت: "الشرح

  .كلمة توضع موضع انزل" نزال"، سترها بالدرع والبيضة: املنكمي يف سالحه؛ ألنه كمى نفسه، أي
إذا : والتقدير، مشرت: الواو للعطف، إذا للشرط وفعل الشرط حمذوف دل عليه قوله" وإذا: "اإلعراب

، حرف نفي وجزم وقلب" مل"، فاعل" احلرب"، ت احلرب؛ ألن إذا ال تدخل على اجلملة الفعليةمشر
فعل " تدعو"، منصوب على الظرفية" حني"، فعل مضارع جمزوم بلم وهو جواب الشرط" تكن"

يف حمل النصب على أنه مفعول " نزال"، جار وجمرور متعلق بتدعو" فيها"، فاعل" الكماة"، مضارع
  .نزال: حني تدعو تقول: لتقديرتدعو، وا

وهذا . مل تكن أنت مثلي: على معىن، حيث أدخل الكاف على ضمري املتكلم" مل تكن كي"يف : الشاهد
  .شاذ ال يستعمل إال يف الضرورة

  ,٢٨٦/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  ". يف الدماميين عن سيبويه ملناسبة ياء املتكلم كما-بكسر الكاف-وكي : "١٥٩/ ٢ قال الصبان ٥

)٢/٧٤٥(  

  

  ". أنت كأنا٢"وال"ما أنا كأنت : " كقوهلم١"املنفصلني"وقد دخلت أيضا على ضمريي الرفع والنصب 
  :والنصب كقوله"

  ٤، ٣ومل يأسر كإياك آسر............ ... 
  .٥وجعله يف التسهيل أقل من دخوهلا على ضمري الغائب املتصل

  .وفيه نظر: قيل
__________  

  . أ، جـ١
  ".لوال"ويف جـ ،  أ، ب٢
  . ب٣
  :وتكملة البيت" والبيت مل أطلع على قائله: "قال البغدادي يف خزانة األدب.  جزء من بيت٤

  ..........ضعيف... فأمجلْ وأحسن يف أسريك إنه 
  ".وأحسن وأمجل يف أسريك: "أنشده الفراء وهشام عن الكسائي: وقال أبو حيان يف أماليه

بفتح اهلمزة وكسر " وأحسن"، عامل اجلميل: أي، بقطع اهلمزة املفتوحة وكسر امليم" فأمجل: "الشرح
مل : يريد، وأسرته أسرا من باب ضرب فهو أسري وذاك آسر وهو فاعل يأسر، افعل احلسن: أي، السني



  .يأسرين آسر مثلك
" يف"، سن فعل أمر وفاعله ضمريالواو عاطفة، أح" وأحسن"، فعل أمر وفاعله ضمري" فأمجل: "اإلعراب

إنَّ حرف توكيد ونصب واهلاء امسها مبين " إنه"، جمرور بفي والكاف مضاف إليه" أسريك"، حرف جر
، حرف نفي وجزم وقلب" ومل"، خرب إن مرفوع بالضمة الظاهرة" ضعيف"، على الضم يف حمل نصب

  .اعل ياسر مرفوع بالضمة الظاهرةف" آسر"، فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون" يأسر"
:  يف اخلزانة٤٧٢/ ٤قال البغدادي . حيث دخلت الكاف على الضمري املنفصل" كإياك: "قوله: الشاهد

ومنه وضع صيغة ضمري النصب املنفصل بدل صيغة ضمري الرفع : قال ابن عصفور يف كتاب الضرائر"
" أنت"موضع " إياك"فوضع ، ت آسركأن: يريد. املنفصل اهول يف موضع خفض بكاف التشبيه

؛ ألن الكاف ال تدخل يف سعة الكالم على مضمر "أنت"بأا يف موضع " إياك"للضرورة وإمنا قضي على 
  .هـ" وال أنت كأنا، ما أنا كأنت: "إال أن تكون صيغته صيغة رفع منفصل حنو قوهلم

  ,٨٣٤ذكره البغدادي يف خزانة األدب الشاهد : مواضعه
  ".وعلى أنت وإياك وأخواا أقل، ودخوهلا على ضمري الغائب قليل: "١٤٧لتسهيل ص قال يف ا٥

)٢/٧٤٦(  

  

  .١"مساوٍ"بل إن مل يكن أكثر فهو 
  ؟"وحنوه أتى: "إِلَام أشار بقوله: فإن قلت

  :حيتمل وجهني: قلت
كقول ، هأن يكون أشار إىل ما ورد من دخول الكاف على الضمري يف غري البيت املشار إلي: أحدمها

  :الشنفرى
  ٢وإن يك إنسا ما كها اإلنس تفعل... لئن كان من جن ألبرح طارقا 

  :وال حجة يف قوله
  ٣كَه وال كَهن إال حاظال......... ... 

__________  
  ,٢٨٧/ ٢راجع األمشوين ". مساوي"ويف جـ ، "متساوي"ويف أ ،  ب١
  .من الطويل،  املشهورةوهو من قصيدته.  قائله الشنفرى األزدي، وامسه براق٢

  .إذا أتاهم ليال، من طرق أهله" طارقا"، جاء بالربح وهو الشدة: أي" ألبرح: "الشرح
، فعل ماض ناقص فعل الشرط وامسه ضمري مستتر" كان"، الالم للتأكيد وإن شرطية" لئن: "اإلعراب

ل منصوب بالفتحة حا" طارقا"، جواب الشرط" ألبرح"، جار وجمرور يف حمل نصب خرب كان" من جن"



يكن؛ حذفت النون للتخفيف لكثرة استعماله يف الكالم وامسه ضمري مستتر : أصله" وإن يك"، الظاهرة
" يفعل"، مبتدأ" اإلنس"، ما نافية والكاف للتشبيه دخلت على الضمري" ماكها"، خرب يك" إنسا"، فيه

  .فعل مضارع وفاعله ضمري واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ
  .وهو شاذ، حيث دخلت الكاف على الضمري، "ما كها: "د يفالشاه

  ,٧١ويف شرحه لأللفية ص، ٣٠/ ٢ذكره السيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه
  :وصدره، وهو من قصيدة مرجزة مسدسة،  عجز بيت قائله رؤبة بن العجاج يصف محارا وأتنه٣

  وال ترى بعال وال حالئال
  .املانع من التزويج" حاظال"،  زوجات-اء املهملةباحل-" حالئال"زوجا، " بعال: "الشرح

ال ترى من األزواج والزوجات من حيبس نفسه على صاحبه وال يتطلع إىل غريه كحمار الوحش : املعىن
وأتنه، إال من منع أنثاه عن التزويج بغريه، كانت عادة اجلاهلية إذا طلّقوا امرأة منعوها أن تتزوج بغريهم 

  .إال بإذم
مفعول أول منصوب بالفتحة " بعال"، فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه" ترى"، نافية" ال ":اإلعراب
متعلق " كه"، "بعال: "معطوف على قوله" حالئال"، وال لتأكيد النفي، الواو عاطفة" وال"، الظاهرة

، غاةأداة استثناء مل" إال"، "حالئال"متعلق مبحذوف حال من " وال كهن"، "بعال"مبحذوف حال من 
  .مفعول ثان لترى منصوب بالفتحة الظاهرة" حاظال"

  .حيث جر الضمري بالكاف، وهو شاذ" كه وكهن"يف : الشاهد
، ١٠/ ٢وابن عقيل ، ١٥٢/ ٢وابن هشام ، ٤٨ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٢٨٦/ ٢واألمشوين 

)٢/٧٤٧(  

  

  . أن يكون أصله كهو١"الحتمال"على االتصال؛ 
 ٣"غري الكاف" دخول بعض األحرف املخصوصة بالظاهر ٢"ندر"أن يكون أشار إىل أنه قد : الثاينو

  : دخول الكاف عليه كقول الشاعر٤"ندر"كما ، على الضمري
  ٥فىت حتاك يابن أيب يزيد... فال واهللا ال يلقَى أناس 

  .وهو عند البصريني ضرورة
  :مث قال

  .........مبن... نة بعض وبين وابتدي يف األمك
  :فبدأ مبن وذكر هلا يف هذا البيت ثالثة معان،  هذه احلروف٦"بعض"شرع يف بيان معاين 



  . وعالمتها جواز االستغناء عنها ببعض٧} ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه{: التبعيض حنو: األول
__________  

  ".ألنه حيتمل"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".ورد"ب، جـ ويف ،  أ٢
  . أ، جـ٣
  ".ورد"ويف ب ،  أ، جـ٤
وحبثت فلم أعثر له على قائل، . هذا البيت من الشواهد اليت ال يعرف قائلها:  قال الشيخ حميي الدين٥

  .وهو من الوافر
  ".ال يلقى"بدل " ال يلفى"و، "أيب يزيد"بدل " أيب زياد: "وروي
  .وبالقاف من اللقى، وجده: أي} فَيا سيدها لَدى الْبابِوأَلْ{: قال تعاىل، "ال جيد "٦ال يلفى: الشرح

الواو حرف قسم ولفظ اجلاللة مقسم به جمرور " واهللا"، زائدة قبل القسم للتوكيد" فال: "اإلعراب
" أناس"، فعل مضارع" يلقى"، نافية" ال"، بالواو وفعل القسم الذي يتعلق به اجلار وارور حمذوف

حىت جارة والضمري يف حمل جر ا واجلار وارور متعلق مبحذوف صفة " حتاك"، ول بهمفع" فىت"، فاعل
  .مضاف إليه" يزيد"، مضاف إليه" أيب"، منادى" ابن"، حرف نداء" يا"، لفىت

  .اجلارة على الضمري، وهو نادر" حىت"حيث دخلت " حتاك"يف : الشاهد
  .وداود، ٨واملكودي ص، ٢٨٦/ ٢ألمشوين وا، ٨/ ٢ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . أ، ب٦
  . من سورة البقرة٨ من اآلية ٧

)٢/٧٤٨(  

  

  .وعالمتها صحة وضع الذي موضعها، ١} فَاجتنِبوا الرجس من الْأَوثَان{: بيان اجلنس، حنو: الثاين
 ٣"وال"، ٢} مِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصىمن الْمسجِد الْحرا{: ابتداء الغاية يف املكان باتفاق، حنو: الثالث

وذهب الكوفيون واملربد وابن درستويه إىل أا تكون ، تكون البتداء الغاية يف الزمان عند البصريني
  .٦ نظما ونثرا٥ لكثرته٤وهو الصحيح، البتداء الغاية يف الزمان

  . ليس جبيد، وإليه ذهب املصنف٧"ما كثر"وتأويل 
  .د تأيت لبدء األزمنةوق: وإىل هذا قال

  :تنبيه
فذهب إليه ، أما التبعيض. ٨"والتبيني"مل خيتلفوا يف أن من تكون البتداء الغاية، واختلفوا يف التبعيض 



 وابن السراج، وطائفة من احلذاق ٩اجلمهور وصححه ابن عصفور، ونفاه املربد واألخفش األصغر
  . راجع إىل هذا املعىن١١"ذكروها" املعاين اليت ١٠"ائرس"إمنا هي البتداء الغاية وإن : والسهيلي، وقالوا

__________  
  . من سورة احلج٣٠ من اآلية ١
  . من سورة اإلسراء١ من اآلية ٢
  ".وقد"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . أ، جـ٤
  ".وهو كثري" أ، ويف جـ ٥
  .} لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ{:  قال تعاىل٦

  :شاعروقال ال
  إىل اليوم قد جربن كل التجارب... خترين من أزمان يوم حليمة 

من تأسيس أول يوم، : وتأولوا أن من البتداء الغاية يف األحداث، "ما هو كثري"ويف ب ،  أ، جـ٧
  .والبيت، من استمرار يوم حليمة

  . ب، جـ٨
لثالثة املشهورين وتاسع أحد ا، أبو احلسن األخفش األصغر، علي بن سليمان الفضل النحوي:  هو٩

ومل يكن باملتسع يف الرواية، وكان إذا سئل : األخفشيني، قرأ على ثعلب واملربد واليزيدي، قال املرزباين
  .على مسائل النحو ضجر ضجرا كثريا
  .وقد قارب الثمانني، ست عشرة: ويقال، مات فجأة ببغداد سنة عشر وثالمثائة

  ".مجيع"ويف ب ،  أ، ج١٠
  ".ذكرها"ويف جـ ،  أ، ب١١

)٢/٧٤٩(  

  

 ١"وأنكره"وأما بيان اجلنس، فمشهور يف كتب املعربني، وقال به مجاعة من املتقدمني واملتأخرين 
  . املغاربة٢"أكثره"

  :مث قال
  نكرة كما لباغٍ من مفر... وزيد يف نفي وشبهه فجر 

  : البصريني شرطان٣"مجهور"عند " من"لزيادة 
  . شبهه، وهو النهي واالستفهامأن يكون بعد نفي أو: األول



  .أن يكون جمرورها نكرة: والثاين
هلْ من خالقٍ غَير {: واالستفهام، " أحد٥"من"ال يقم : "والنهي، ٤} ما لَكُم من إِلَه غَيره{: مثال النفي

ومثّل النهي بقوله، ٦} اللَّه" :ا بشر". ما لباغٍ من مفرط تنكري جمرورها وأجاز بعض الكوفيني زياد
  ".قد كان من مطرٍ: "٨"حنو "٧فقط

وأجازها األخفش والكسائي وهشام بال شرط ووافقهم يف التسهيل، قال يف شرحه لثبوت السماع 
  .١٠ نثرا ونظما٩"بذلك"

  :تنبيهان
  .أو جمرد التوكيد، تنصيص العموم" من"فائدة زيادة : األول

__________  
  . أ، ب١
  . أ، جـ٢
  . أ، ب٣
  . من سورة األعراف٨٥ اآلية  من٤
  . ب، جـ٥
  . من سورة فاطر٣ من اآلية ٦
  ".تنكري بعض جمرورها"ويف ب ،  أ، جـ٧
  . أ، جـ٨
  . أ، ب٩

  .} ولَقَد جاَءك من نبإِ الْمرسلني{و } يغفر لَكُم من ذُنوبِكُم{:  قال تعاىل١٠
  :وقول الشاعر

  فكيف ببني كان موعده احلشر... وكنت أرى كاملوت من بني ساعة 
  .٣٥/ ٦اهلمع . هـ. ا

)٢/٧٥٠(  

  

  ".ما يف الدار من رجل: "فاألول مع نكرة ال ختتص بالنفي حنو
  .١مع نكرة خمتصة به: والثاين

ال إشكال يف صحة زيادا بعد مجيع حروف النفي، وأما االستفهام فال حيفظ إال مع :  الثاين٢"التنبيه"
  .٣"هل"



  .٥ بعد كيف وحنوها٤"مبنعه"ويف إحلاق اهلمزة ا نظر، وصرح : رتشافقال يف اال
  :مث قال

  ... ....................لالنتها حىت والم وإىل 
  .٨} سقْناه لبلَد{: ومثال الالم، ٧} فَنظرةٌ إِلَى ميسرة{: ومثال إىل، ٦} حتى مطْلَعِ الْفَجرِ{: مثال حىت

: فإن قلت، ١٠"فإن داللتهما على االنتهاء كثري"،  خبالف حىت وإىل٩لى االنتهاء قليلوداللة الالم ع
  أيهما أمكن يف ذلك؟

أو ،  آخر جزء١٢"يكون" ال تدخل فيه حىت، فإن ارور حبىت يلزم بأن ١١"فيما"إىل؛ لدخوهلا : قلت
  . آخر جزء خبالف إىل١٣"مالقي"

__________  
  . كأحد وديار١
  . أ، جـ٢
  .} هلْ من خالقٍ غَير اللَّه{: ل تعاىل قا٣
  ".به"ويف ب ،  جـ٤
وال أحفظه من لسان ، ويف إحلاق اهلمزة ل يف ذلك نظر: "٨٤٣ كالم أيب حيان يف االرتشاف ص٥

أو مىت ، أو أين تضرب من رجل، أو كيف خرج من رجل، كيف تضرب من رجل: ولو قلت. العرب
  .هـ. ا" مل جيز، قوم من رجل

  . من سورة القدر٥ من اآلية ٦
  . من سورة البقرة٢٨٠ من اآلية ٧
  . من سورة األعراف٥٧ من اآلية ٨
  .} كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى{:  حنو قوله تعاىل٩

  . أ، جـ١٠
  ".ملا"ويف جـ ،  أ، ب١١
  ".من كونه"ويف أ ، "كونه" ب، ويف جـ ١٢
  ".مالزم"ويف جـ ،  أ، ب١٣

)٢/٧٥١(  

  

  .مل جيز" سرت النهار حىت نصفه: "قلت ١"لو"
 املصنف يف شرح الكافية ٢"ووافق"، إىل نصفه جلاز، نص على ذلك الزخمشري واملغاربة: ولو قلت



 ٤"وال مالقي آخر جزء"فلم يشترط يف جمرور حىت كونه آخر جزء ، ٣"التسهيل وشرحه"وخالف يف 
  :واستدل بقوله

  ٥ا فُعدت يئوسانصفها راجي... عينت ليلة فما زلت حىت 
  .وفيه نظر

__________  
  ".فلو"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".ووافقهم"ويف ب ،  أ، جـ٢
  .ويف جـ شرح التسهيل،  أ، ب٣
  . أ، ب٤
  .وهو من اخلفيف،  هذا البيت مل أعثر له على قائل٥

  :وقبله
  بوصال لو صح مل يبق بوسا... إن سلمى من بعد يأسي مهت 

،  الشدة-بضم الباء-" بؤسا" سلمى وليلة مفعول به ال ظرف، الضمري راجع إىل" عينت: "الشرح
  .وهو القنوط خالف الرجاء، فعول من اليأس" يئوسا"

" ليلة"، فعل وفاعل وهو الضمري املستتر فيه الذي يعود إىل سلمى يف البيت قبله" عينت: "اإلعراب
جمرور " نصفها"، هو حىت اجلارةمبعىن إىل و" حىت"، من أخوات كان والتاء امسها" فما زلت"، مفعول به

مجلة من الفعل والفاعل عطف " فعدت"، خرب زلت منصوب بالفتحة" راجيا"، حبىت واهلاء مضاف إليه
  .حال من الضمري الذي يف عدت منصوب بالفتحة الظاهرة" يئوسا"، "فما زلت: "على قوله

 يف جمرور حىت كونه آخر جزء، فإن ابن مالك استدل به على أنه ال يشترط، "حىت نصفها"يف : الشاهد
وأما ما ذكره يف شرح الكافية، فهو ما . ١٤٦هذا الذي ذكره يف التسهيل ص، وال مالقي آخر جزء

ذهب إليه الزخمشري واملغاربة من أن ارور حبىت يلزم أن يكون آخر جزء أو مالقي آخر جزء خبالف 
. إىل نصفه جاز، هذا ما نص عليه الزخمشري: سرت النهار حىت نصفه مل جيز، ولو قلت: إىل، فلو قلت

  :ملخفوض حىت شرطان: وقال ابن هشام يف املغين
  .خالفا للكوفيني واملربد، وهو أن يكون ظاهرا ال مضمرا، عام: أحدمها
أو ، "أكلت السمكة حىت رأسها: "وهو أن يكون ارور جزءا حنو، خاص باملسبوق بذي أجزاء: والثاين

" أو نصفها" "سرت البارحة حىت تلثيها"وال جيوز } سالم هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ{: ومالقيا آلخر جزء حن
  .كذا قالت املغاربة وغريهم

وهذا ، البيت... عينت ليلة: وتوهم ابن مالك أن ذلك مل يقل به إال الزخمشري، واعترض عليه بقوله
حىت نصفها وإن كان املعىن عليه ولكن مل يصرح فما زلت يف تلك الليلة : ليس حمال االشتراط، إذ مل يقل



  .٧٦٢/ ٣العيين . هـ. ا. به
  .٢٣/ ٢والسيوطي يف مهع اهلوامع ، ١١١/ ١ذكره ابن هشام يف املغين : مواضعه

)٢/٧٥٢(  

  

  :١"تنبيه"
  . فيما قبلها إال بقرينة، وإليه ذهب املغاربة٣"فيدخل"، ٢"به"االنتهاء : اختلف يف ارور حبىت فقيل

 ٤وذهب املصنف إىل أن االنتهاء قد يكون به فيدخل، وقد يكون عنده فال يدخل، وزعم أن سيبويه
  .والفراء أشارا إىل ذلك

  .والغاية تدخل وخترج، وحكي عن ثعلب أن حىت للغاية
  .وذهب املربد وأبو بكر وأبو علي إىل أنه داخل: ٥وقال يف اإلفصاح

وصرح سيبويه بأن ". إنه لينام الليل حىت الصباح: "غري جزء حنويدخل ما مل يكن : وقال الفراء والرماين
ما بعدها داخل وال بد، ولكنه مثل مبا هو بعض ما قبله واختلف أيضا يف ارور بإىل، والذي عليه أكثر 

  .يدخل: وقال بعض النحاة، ٦احملققني أنه ال يدخل إال بقرينة
  :مث قال

  بدالومن وباء يفهمان .............. ... 
  ٨} أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الْآخرة{" من" بدل مثال ٧"موضعهما"عالمة ذلك أن حيسن يف 

  .٩} ولَو نشاُء لَجعلْنا منكُم ملَائكَةً{
  .١٠"ال يسرين ا حمر النعم": "الباء"ومثال 

__________  
  . أ، ب١
  . أ، جـ٢
  ".دخلفال ي"ويف ب ،  أ، جـ٣
  ,٤١٣/ ١ الكتاب ٤
وصاحبه هو حممد بن حيىي ،  اإلفصاح وهو شرح لكتاب اإليضاح يف النحو أليب علي الفارسي٥

  .املعروف بابن هشام اخلضراوي
  ".قرأت القرآن من أوله إىل آخره: " مثل٦
  ".يصلح يف موضعها"وجـ ، "أن حيسن موضعها"ويف أ ،  ب٧
  . من سورة التوبة٣٨ من اآلية ٨



  . من سورة الزخرف٦٠ن اآلية  م٩
  .بدهلا: أي" ا. " حديث شريف-رواه احلاكم وأمحد يف مسنده- عن عبد الرمحن بن عوف ١٠

)٢/٧٥٣(  

  

  :وقول الشاعر
   ... ............................١وليت يل م قوما إذا ركبوا

ويندرج فيه االستحقاق؛ ، "دوم يلأدوم لك ما ت: "وشبهه حنو" املال لزيد: "حنو" والالم للملك: "وقوله
  . هـ٢"السرج للفرس: "ألنه مثله يف شرح الكافية بنحو

  .٤ مغاير الشبه للملك٣"وجعله يف التسهيل"
} لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه{: حنو" تعليل"، و٥} فَهب لي من لَدنك وليا{: أي" ويف تعدية أيضا"

  .تبع:  أي،"قُفي" و٦
  . إىل واحد٧"لتعديه"يعين الالم، وال تزاد إال مع مفعول به " وزيد: "وقوله

__________  
  .من البسيط، شاعر إسالمي.  صدر بيت قائله قريظ ابن أحد بين العنرب١

  :وعجزه
  شنوا اإلغارة فرسانا وركبانا

" فرسانا"، ى العدو واإليقاع بهاهلجوم عل" اإلغارة"فرقوا أنفسهم ألجل اإلغارة، : أي" شنوا: "الشرح
  .خاص براكب اإلبل: مجع راكب وهو أعم من الفرس، وقيل" ركبانا"، مجع فارس، وهو راكب الفرس

من صفتهم أم إذا ركبوا للحرب تفرقوا ألجل اهلجوم على ، يتمىن بدل قومه قوما آخرين: املعىن
  .األعداء واإليقاع م ما بني فارس، وراكب

جار " م"، مقدم" ليت"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب " يل"، حرف متن ونصب" يتول: "اإلعراب
" ركبوا"، ظرف تضمن معىن الشرط" إذا"، اسم ليت منصوب بالفتحة الظاهرة مؤخر" قوما"، وجمرور

، "إذا"فعل وفاعل واجلملة جواب " شنوا"، فعل ماض وفاعله واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها
، منصوب بالفتحة" شنوا"حال من الواو يف " فرسانا"، مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة" ةاإلغار"
  .معطوف عليه" وركبانا"

  .فإن الباء فيه للبدل، "م"يف : الشاهد
/ ٢واألمشوين ، ١٤/ ٢، ٣٢٥/ ١وابن عقيل ، ١٥٠ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .، والسندويب٢١/ ٢عه ويف مه، ٧١، والسيوطي ص٢٩٣



  ,٥٣ورقة ،  شرح الكافية البن مالك٢
  . ب٣
  ".وللتمليك وشبهه، والالم للملك وشبهه: "١٤٥ قال يف شرح التسهيل ص٤
  . من سورة مرمي٥ من اآلية ٥
  . من سورة النساء١٠٥ من اآلية ٦
  ".ملتعد"ويف ب، جـ ،  أ٧

)٢/٧٥٤(  

  

  :وزيادا ضربان
، أو ٣} إِنْ كُنتم للرؤيا تعبرونَ{:  بالتأخري حنو٢"ضعيف" لعامل ١"قويةم"وهي أن تزاد : قياسية

  .٤} فَعالٌ لما يرِيد{: بالفرعية حنو
  .٦ وقد أول على التضمني٥} ردف لَكُم{: وهي يف غري ذلك حنو: وغري قياسية

  .والظرفية استنب مبا: وقوله
  .وا تعترب باء الظرفية، ويف هي األصل" د يف املسجدزي: "حنو" ويف" "زيد بالبصرة: "حنو

باء السببية هي الداخلة على صاحل لالستغناء به عن : قال يف شرح التسهيل". يبينان السببا: "وقوله
 فلو قصد إسناد اإلخراج إىل اهلاء لصح ٨} فَأَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمرات{:  حنو٧"جمازا"فاعل معداها 

  .، لكنه جمازوحسن
، والنحويون ٩"قطع السكني"و" كتب القلم: "فإنه يقال، "قطعت بالسكني"و" كتبت بالقلم"ومنه : قال

يعربون عن هذه الباء بباء االستعانة، وآثرت على ذلك التعبري بالسببية من أجل األفعال املنسوبة إىل اهللا 
  .تعاىل

  . ال جيوز١٠"فيها"انة فإن استعمال السببية فيها جيوز، واستعمال االستع
إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم {: وباء التعليل هي اليت يصلح غالبا يف موضعها الالم كقوله تعاىل: قال

  .وفيه اختصار. هـ.  ا١٢} فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا، {١١} الْعجلَ
__________  

  ".تقوية"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".ضعف"ويف جـ ،  أ، ب٢
  . من سورة يوسف٤٣ من اآلية ٣
  . من سورة الربوج١٦ من اآلية ٤



  . من سورة النمل٧٢ من اآلية ٥
  ,١٨١/ ٢املغين . هـ. ضمن ردف معىن اقترب ا:  أي٦
  ".جتوزا"ويف جـ ،  أ، ب٧
  . من سورة األعراف٥٧ من اآلية ٨
  ".كتبت وقطعت"ويف أ، جـ ،  ب٩

  . أ، ب١٠
  .من سورة البقرة ٥٤ من اآلية ١١
  . من سورة النساء١٦٠ من اآلية ١٢

)٢/٧٥٥(  

  

 مل يذكر بالتعليل وإدراجه باالستعانة يف باء السببية ١"فلذلك"وكأن التعليل والسبب عند غريه واحد؛ 
  .٢مما انفرد به

وغضبت به إذا ، إذا غضبت من أجله وهو حي" غضبت لفالن: " قوهلم٣"من" "غالبا: "واحترز بقوله
تبعا } فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا{: ٥"تعاىل" وهو ميت، ومثّل الشرح للسببية بقوله ٤"من أجله"بت غض

  .٦لشرح الكافية
  .٨ وعرب عن هذا بالتعليل يف الكافية والتسهيل٧} لَمسكُم فيما أَخذْتم{: السببية" يف"ومثال 
 وتقدم إدراجه لذلك يف ٩"كتبت بالقلم: "لكافية بقولهمثل باالستعانة يف شرح ا" بالبا استعن: "وقوله

  .السببية
"دحنو" وع :}مورِهبِن اللَّه بوباء التعدية هي القائمة مقام مهزة النقل يف إيصال الفعل الالزم ، ١٠} ذَه

  .إىل املفعول به
__________  

  ".لذلك"ويف جـ ،  أ، ب١
: قال. وكأن التعليل والسبب عندهم شيء واحد: حيانقال أبو : "٢١/ ٢ قال السيوطي يف اهلمع ٢

ويدل لذلك أن املعىن الذي مسي به باء السبب موجود يف باء التعليل؛ ألنه يصلح أن ينصب الفعل ملا 
وهذا ... ظلم أنفسكم اختاذكم العجل: "فتقول، دخلت عليه باء التعليل كما يصح ذلك يف باء السبب

  .وإليه أميل" هو احلق
ما ذهب إليه ابن مالك من أن باء االستعانة مدرجة يف باء : وقال أبو حيان: "سيوطي أيضاوقال ال

مات : "باء السببية هي اليت تدخل على سبب الفعل حنو: فقالوا... السببية قول انفرد به وأصحابنا فرقوا



: ذي هو آلة حنووباء االستعانة هي اليت تدخل على االسم املتوسط بني الفعل ومفعوله ال، "زيد باحلب
  .إخل"... كتبت بالقلم"

  ".عني"ويف جـ ،  أ، ب٣
  ".به"ويف ب ،  أ، جـ٤
  . جـ٥
  ,٥٣ورقة ،  راجع شرح الكافية٦
  . من سورة األنفال٦٨ من اآلية ٧
  : من الكافية قول ابن مالك٨

  عنوا فكن ذا فطنة مرضيه... بالباء يف التعليل والظرفيه 
  ".والتعليل.... نها يفوم: " قال١٤٦وقال يف التسهيل ص

  ,٥٣ورقة ،  شرح الكافية٩
  . من سورة البقرة١٧ من اآلية ١٠

)٢/٧٥٦(  

  

  .١"دفعت بعض الناس ببعض: "وقد وجدت يف املتعدي حنو: قال املصنف
كافأت "و" اشتريت الفرس بألف: "هي الداخلة على األمثان واألعواض حنو... باء العوض" عوض"

  .٣ يف التسهيل٢"ذكر"باء املقابلة كما وتسمى " اإلحسان بضعف
"ق٥ سيبويه غريه٤"هلا"اإللصاق هو معناها األصلي، ومل يذكر " ألص.  

الباء غري الزائدة ال تكون إال لإللصاق حقيقة أو جمازا، فقد تتجرد هلذا املعىن، وقد : وقال املغاربة
  . مع ذلك معىن آخر٦"يدخلها"

  ".ذاوصلت هذا : "ومن أمثلة اإللصاق
" مع" يف موضعها ٨"حيسن"، وتسمى باملصاحبة، وعالمتها أن ٧} نسبح بِحمدك{: حنو" ومثل مع"

مع احلق :  أي١٠} قَد جاَءكُم الرسولُ بِالْحق{:  عن مصحوا احلال كقوله تعاىل٩"و"، ويغين عنها
  . حمقا١١"و"
"نبِ{:  للتبعيض حنو١٢"يعين إهلي" "وم برشياللَّه ادبا عقيل١٣} ه :  

__________  
  .دفع بعض الناس بعضا:  األصل١
  . ب٢



  ".وللمقابلة: "... ٤٥ قال يف التسهيل ص٣
  . ب، جـ٤
  ".فإمنا أضفت املرور إىل زيد بالباء، "مررت بزيد: "وإذا قلت: "٢٠٩ قال سيبويه ٥
  ".يلحقها"ويف جـ ،  أ، ب٦
  . من سورة البقرة٣٠ من اآلية ٧
  ".يصلح"ويف ب ، أ، حـ ٨
  ".أو"ويف ب ،  أ، جـ٩

  . من سورة النساء١٧٠ من اآلية ١٠
  ".أو"ويف جـ ،  أ، ب١١
  ".هي"ويف جـ ،  أ، ب١٢
  . من سورة اإلنسان٦ من اآلية ١٣

)٢/٧٥٧(  

  

  :وروى ذلك عن األصمعي يف قوله، ١وهو مذهب كويف وذكره الفارسي يف التذكرة، وتبعهم القتيب
  ..... ... ...............٢بحرشربن مباء ال

  .٣"روين: شربن معىن"واألحسن أن يضمن : قال يف شرح التسهيل
 كذا قال ٦"عن أميام: أي"، ٥} بين أَيديهِم وبِأَيمانِهِم {٤} ويوم تشقَّق السماُء بِالْغمامِ{: حنو" وعن"

بعد السؤال منقول عن الكوفيني، وتأوله " عن"وا مبعىن  وك٧} فَاسأَلْ بِه خبِريا{ومثله ، األخفش
فاعنت أو أهتم به؛ : أي، فاسأل بسببه، وتأوله غريه على التضمني: أي، الشلوبني على أا باء السببية

  . به٨"اعتناء"ألن السؤال عن الشيء 
__________  

وأقام ببغداد ومسع من الزيادي أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد بالكوفة، :  هو١
جامع النحو الكبري وجامع النحو الصغري، : وغريه، وصنف مؤلفات تشهد له بعلو كعبه؛ منها يف النحو

  .هـ٢٧٦تويف ببغداد سنة . وشهرته تغين عن التعريف به
  :ومتامه، من الطويل. يصف السحاب،  جزء من بيت قائله أبو ذؤيب اهلذيل٢

  ىت جلج خضر هلن نئيجم... مث ترفعت .... 
بفتح النون وكسر -" نئيج"، جلة بزنة غرفة وغرف: مجع" جلج"، تصاعدت وتباعدت" ترفعت: "الشرح
 بالسقيا -ذكرها يف بيت الشاهد باسم أم عمرو-يدعو المرأة : املعىن.  الصوت العايل املرتفع-اهلمزة



ج خضر، وهلا يف تلك احلال مباء سحب موصوفة بأا شربت من ماء البحر، وأخذت ماءها من جل
  .صوت مرتفع عالٍ

مضاف إليه جمرور " البحر"، جار وجمرور متعلق بشرب" مباء"، فعل ماض وفاعله" شربن: "اإلعراب
" مىت"، فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر" ترفعت"، حرف عطف" مث"، بالكسرة الظاهرة
، صفة للجج" خضر"، "مباء البحر"ار وارور بدل من جمرور مبىت واجل" جلج"، "من"حرف جر مبعىن 

  .مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة" نئيج"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" هلن"
  .فإن الباء فيه مبعىن من للتبعيض، "مباء البحر"يف : الشاهد
، ٢٩٣/ ٢وين واألمش، ١٦/ ٢وابن عقيل ، ١٥٠ابن الناظم : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٨٥/ ٢واخلصائص ، ٣٤/ ٢والسيوطي يف اهلمع 
  ".روينا، شربنا"ويف أ ،  ب، جـ٣
  . من سورة الفرقان٢٥ من اآلية ٤
  . من سورة احلديد١٢ من اآلية ٥
  . أ، جـ٦
  . من سورة الفرقان٥٩ من اآلية ٧
  ".اهتمام"ويف ب ، "اغتناء"ويف أ ،  جـ٨

)٢/٧٥٨(  

  

 البصريني غريه، وأولوا ما أوهم ٢"من" ومل يثبت هلا كثري ١هو أصل معانيها" على لالستعال: "وقوله
  .خالفه

 ٤"يف ملك: أي "٣} واتبعوا ما تتلُو الشياطني علَى ملْك سلَيمانَ{: حنو، الظرفية: يعين" ومعىن يف"
  .تتقول: وأول على التضمني أي

  :لهكقو" عن"تكون للمجاوزة مبعىن : أي" وعن"
   ... ........................٥إذا رضيت علي بنو قشري

  .عين: أي
__________  

فَضلْنا {: وحنو} ، وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ{: ويكون حقيقة وجمازا حنو: "٢٩٤/ ٢ قال األمشوين ١
  ".} بعضهم علَى بعضٍ

  . جـ٢



  . من سورة البقرة١٠٢ اآلية ٣
  . ب أ،٤
  :وعجزه. من الوافر، من كلمة ميدح فيها حكيم املسيب القشريي،  صدر بيت قائله قحيف العجيلي٥

  لعمر اهللا أعجبين رضاها
  .وهو قشري بن كعب بن عامر بن صعصعة، بزنة التصغري" قشري: "الشرح

  .سرين رضاها، إذا رضيت عين بنو قشري: املعىن
" علي، فعل ماض والتاء للتأنيث" رضيت"، من معىن الشرطظرف للزمان املستقبل تض" إذا: "اإلعراب

، مضاف إليه واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها" قشري"، فاعل رضي" بنو"، جار وجمرور متعلق برضي
فعل ماض والنون " أعجبين"، مضاف إليه" اهللا"، عمر مبتدأ خربه حمذوف وجوبا، الالم لالبتداء" لعمر"

فاعل والضمري مضاف إليه، وأنثه مع أن مرجعه مذكر وهو بنو قشري " رضاها"، للوقاية والياء مفعول
  .أعجبين رضاها جواب إذا: لتأوهلم بالقبيلة، ومجلة

إمنا يتعدى بعن كما " رضي"يدلك على ذلك أن ، "عن"فيه مبعىن " على"فإن " رضيت علي"يف : الشاهد
وقد محل الشاعر } لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني} ، { عنهرضي اللَّه عنهم ورضوا{: يف قوله تعاىل

وليس يف ذلك شيء؛ " عن"فعداه باحلرف الذي يتعدى به ضده وهو ، "سخط"على ضده وهو " رضي"
  .١٨/ ٢حميي الدين، على ابن عقيل . هـ. فإن العرب حتمل الشيء على ضده كما حتمله على نظريه ا

، ١٣٨/ ٢، وابن هشام ١٨/ ٢، وابن عقيل ١٥١ابن الناظم ص: شراح األلفيةذكره من : مواضعه
/ ٢، وداود، والسندويب، واخلصائص ٨٣، واملكودي ص٧٢والسيوطي ص، ٢٩٥/ ٢واألمشوين 

٣٨٩، ٣١١.  

)٢/٧٥٩(  

  

  .وكذا الواقعة بعد خفي وتعذر واستحال وغضب، وأشباهها: قال يف شرح التسهيل
  .١ل به القتيب، وتأوله غريهموهو مذهب كويف، وقا: قيل

  :وقوله
  بعن جتاوزا عىن من قد فطن

  . صدر وأعرض وحنومها٢"ا"استعماهلا للمجاوزة؛ ولذلك عدي " عن"أن األكثر يف : يعين
  . ملن أخذ عنه٣"عنه جماوز"رويت عن فالن؛ ألن املروي : وقالوا
  :وقوله

  ... ... ................وقد جتي موضع بعد



  .بعد طبق:  أي٤} لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ{: حنوعن : يعين
  :وقد جتيء عن موضع على حنو قوله: أي" وعلى

  ٥عين وال أنت دياين فتخزوين... اله ابن عمك ال أُفضلت يف حسب 
__________  

  . بأن ضمن رضي معىن عطف١
  . ب، جـ٢
  ".جماز"ويف أ، ب ،  جـ٣
  .ق من سورة االنشقا١٩ اآلية ٤
، بطن من جديلة، حرثان بن احلارث العدواين وهو أحد بين عدوان:  قائله ذو األصبع العدواين، وامسه٥

  .من قدماء الشعراء يف اجلاهلية
  .قاهلا يف مزين بن جابر، والبيت من قصيدة من البسيط

ضيع عنده خري القيم باألمر الذي جيازي فال ي" دياين"، هللا در ابن عمك: أي" اله ابن عمك: "الشرح
  .تسومين الذل وتقهرين" ختزوين"، وال شر

فلقد ساواك يف احلسب وشاك يف رفعة األصل وشرف احملتد، فما من مزية لك ، هللا ابن عمك: املعىن
  .عليه وال فضل تفتخر به عليه، وال أنت مالك أمره واملدبر لشئونه فتقهره وتذله

مث حذف الم اجلر وأبقي عمله ، ر متعلق مبحذوف خرب مقدمفهي جار وجمرو" هللا"أصلها " اله: "اإلعراب
مضاف إليه والكاف مضاف " عمك"، مبتدأ مؤخر" ابن"، مث حذف أداة التعريف" اهللا"شذوذا فصار 

جار وجمرور متعلق " يف حسب"، فعل ماض مبين للمجهول والتاء نائب فاعل" أفضلت"، نافية" ال"، إليه
ضمري " أنت"، الواو عاطفة، وال لتأكيد النفي" وال"، لق بأفضلتجار وجمرور متع" عين"، بأفضلت

  =خرب " دياين"، منفصل مبتدأ

)٢/٧٦٠(  

  

  .١"علي: أي"
  .عليه: واألصل" خبل عنه: "وجعل املصنف منه قوهلم

  :وقوله
  كما على موضع عن قد جعال........... ... 

  .دم متثيله وضعت موضع األخرى، وتق٢"قد"أن كل واحدة منهما : يعين
  .جلاز أن تقع حيث تقع هذه احلروف، لو كانت هلا معاين هذه احلروف: وقال بعض النحويني



  .مما خيالف معىن ااوزة، فوجب تأويل ما ذكروه: قال
  .هذا أشهر معاين الكاف" شبه بكاف: "وقوله

  .٣} واذْكُروه كَما هداكُم{: حنو" وا التعليل قد يعنى"
  .٤"كثرية"وداللتها على التعليل :  شرح الكافيةقال يف

  .٧}  كَمثْله شيٌء٦لَيس{: حنو: ٥"يعين" "وزائدا لتوكيد ورد"
  .قد يراد ا الصفة" مثل"مبعىن صفة فال تكون زائدة، و" مثل"وحيتمل أن تكون : قيل

__________  
ختزوين فعل ، الفاء عاطفة" فتخزوين"، لهاملبتدأ وياء املتكلم مضاف إليه من إضافة الوصف إىل مفعو= 

مضارع والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمري مستتر واجلملة يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف 
  .ال أنت ختزوين: والتقدير
  .ال أفضلت يف حسب علي: أي، "على"هنا مبعىن " عن"فإن " عين"يف : الشاهد
، ١٩٥/ ٢واألمشوين ، ١٤٠/ ٣وابن هشام ، ١٧/ ٢ وابن عقيل، ١٥١ابن الناظم ص: مواضعه

  ,٢٠/ ٢وأيضا يف اهلمع واإلنصاف ، ٧٢وداود، والسيوطي ص، ٨٣واملكودي 
  . أ، حـ١
  . أ٢
  . من سورة البقرة١٩٨ من اآلية ٣
  ,٥٤وراجع شرح الكافية ورقة ، "كثري"ويف أ، ب ،  جـ٤
  . أ، ب٥
  . أ، جـ٦
  .يس مثله شيءل: أي،  من سورة الشورى١١ من اآلية ٧

)٢/٧٦١(  

  

  : بالشعر حنو١"عند سيبويه"؛ استعماهلا امسا خمصوص "واستعمل امسا: "وقوله
   ... ............................٢ورحنا بكابن املاء يجنب وسطنا

وشذ أبو جعفر بن ، ٣وأجازه األخفش يف االختيار، وإليه ذهب املصنف، وهو ظاهر كالم الفارسي
  .إا اسم أبدا؛ ألا مبعىن مثل:  فقال٤مضاء

  . واإلضافة واإلسناد إليها على حذف املوصوف٥"ما ورد من دخول حرف اجلر عليها"وتأول بعضهم 
__________  



أن أناسا من العرب اضطروا يف الشعر وجعلوها مبرتلة مثل، قال : ".... ٢٠٣/ ١ أ، ب قال سيبويه ١
  :الراجز وهو محيد األرقط

  ....صف مأكولفصريوا مثل كع
  . صدر بيت من قول امرئ القيس يصف فرسا٢

  :وعجزه
  تصوب فيه العني طورا وترتقي

، يقاد" جينب"، ، شبه الفرس به يف سرعته وسهولة مشيه"الغرنيق: "طائر يقال له" ابن املاء: "الشرح
  .ترتفع" ترتقي"تنحدر، " تصوب"

  .ابا بهوتصوبه إعج، يريد أن عني الناظر إليه تصعد فيه النظر
مبعىن مثل " والكاف"الباء حرف جر " بكابن"، فعل وفاعل" رحنا"، الواو عاطفة" ورحنا: "اإلعراب

فعل مضارع مبين " جينب"، مضاف إليه" واملاء"مضاف " وابن"، مضاف إليه" وابن"جمرور وهي مضاف 
جار " فيه "،فعل مضارع مبين للمجهول" تصوب"، مضاف إليه" ونا"، نائب فاعل" وسط"، للمجهول

نائب عن " طورا"، نائب فاعل واجلملة يف حمل نصب حال من ابن املاء" العني"، وجمرور متعلق بتصوب
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة معطوف " وترتقي"الواو عاطفة " وترتقي"، املفعول املطلق منصوب

  .على تصوب
  .أن الكاف اسم وجرت بالباء، "بكابن"يف : الشاهد
  ,٢٦٢/ ٤واخلزانة ، ٨٣ملكودي يف شرحه األلفية صذكره ا: مواضعه

  .يضحكن عن كالربد املنهم: ومنه" نظرا إىل كثرة السماع: "٣١/ ٢ قال السيوطي يف اهلمع ٣
 هو أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن سعد بن مضاء اللخمي، أخذ عن ابن الرماك كتاب سيبويه ومسع ٤

  .ية، وويل قضاء فاس وغريه فأحسن السرية وعدلعليه وعلى غريه من الكتب النحوية واللغو
  .صنف املشرق يف النحو وغري ذلك

  ,٩٥٢ولد بقرطبة سنة ثالث عشرة ومخسمائة، وتويف سنة 
  ".ما دخل من حروف اجلر عليها"ويف ب ،  أ، جـ٥

)٢/٧٦٢(  

  

  :ن كقولهأما عن فتكون امسا إذا دخل عليها حرف جر، وال جتر إال مب" وكذا عن وعلى: "وقوله
  ١من عن ميني احلُبيا نظرة قَبل................ ... 

  :وندر جرها بعلى يف قوله



   ... ................................٢على عن مييين مرت الطري سنحا
__________  

الواحد بن وامسه عمري بن شييم التغليب، والبيت من قصيدة ميدح فيها عبد ،  عجز بيت قائله القطامي١
  .وهي من البسيط، سليمان بن عبد امللك بن مروان

  :وصدره
  فقلت للركب ملا أن عال م

" احلبيا"، جعلتهم يعلون: عال هلم، واملعىن علت هلم أي: يروى" عال م"، مجع راكب" للركب: "الشرح
نظرة قبل إذا : يقال -بفتح القاف والباء-" قبل"،  موضع بالشام-بضم احلاء وفتح الباء وتشديد الياء-

  .مل يتقدمها نظر
الالم حرف جر والركب جمرور ا واجلار وارور " للركب"، فعل ماض والتاء فاعل" فقلت: "اإلعراب

ظرف مبعىن حني، " ملا"، خاطبت الركب: متعلق بقلت، والقول إذا وصل بالالم يكون مبعىن اخلطاب أي
، "نظرة"لة من الفعل واملفعول مبعىن أعلتهم والفاعل مج" عال م"، مفسرة" أن"، والعامل فيه قلت

، اسم مبعىن جانب؛ فلذلك دخل عليها حرف اجلر" عن"، حرف جر" من"، والظاهر أنّ أنْ مصدرية
  .بالرفع صفة للنظرة" قبل"، مضاف إليه" احلبيا"، جمرور بعن" ميني"

  . جانبفعن اسم جمرور مبن، وتكون عن مبعىن، "من عن ميني"يف : الشاهد
  .من جانب ميني احلبيا، وهذا كثري يف الكالم: واملعىن

  ,٨٣واملكودي ص، ١٥١ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه 
  .وحبثت فلم أعثر على قائل له. مل أقف على اسم قائله:  قال العيين٢

  .وهو من الطويل
  :وعجزه

  وكيف سنوح واليمني تطيع
إذا مر ، سنح يل الطري يسنح سنوحا: تقول،  مجع سانح-شديد النونبضم السني وت-" سنحا: "الشرح

ويف اهلمع . من مياسرك إىل ميامنك، والعرب تتيمن بالسانج وتتشاءم بالبارح، وكذا قال اجلوهري
  .بدل تطيع" قطيع"

اسم بدليل دخول حرف اجلر عليها، وعلى عن مييين جار وجمرور " عن"، حرف جر" على: "اإلعراب
حال منصوب بالفتحة " سنحا"، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة للفعل مرت" الطري"، الفعل مرتمتعلق ب
  .الظاهرة
وهذا نادر واحملفوظ من ، هنا اسم بدليل دخول على عليها" عن"فإن ، "على عن مييين"يف : الشاهد

عند " من"فإن األكثر أن يدخل عليه كلمة ، يف هذا البيت فقط" عن"على كلمة " على"دخول كلمة 



  .هـ العيين. ا. امسا" عن"كون 
  .٣٦/ ٢، والسيوطي يف اهلمع ١٣١/ ١ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

)٢/٧٦٣(  

  

  :ويف حنو: قال بعضهم
  ١دع عنك با صيح يف حجراته

فذهب قوم منهم ابن طاهر وابن خروف والشلوبني إىل أا اسم وال تكون حرفا، وزعموا " على"وأما 
" من" ذلك مذهب سيبويه، ومشهور مذهب البصريني أا حرف جر وتكون امسا إذا دخل عليها أن
  :حنو

__________  
  .من الطويل،  صدر بيت قائله امرؤ القيس بن حجر الكندي١

  :وعجزه
  ولكن حديثا ما حديث الرواحل

بفتح -" احلجرات"، جمهول صاح" صيح"، ما انتهب وجيمع على اب: أي" با"اترك، " دع: "الشرح
  .النواحي أيضا: ويف جممع األمثال بفتح احلاء واجليم والراء،  النواحي-احلاء وضم اجليم

  .وحدثين عن الرواحل اليت أنت ذهبت ا، دع الذي انتهبه باعث: قال األصمعي: املعىن
أعطين : الدنزل امرؤ القيس على خالد بن سدوس وأغار باعث على مال امرئ القيس فقال له خ: قال

ففعل امرؤ القيس وانطوى خالد عليها مث ذهب يتعقب باعثا ، إبلك حىت أطلب مالك وأرده عليك
يضرب ملن ذهب من ماله شيء مث : "١٤٠٣ رقم ٣٦٨/ ١ويف جممع األمثال للميداين . فضاعت منه

  ".ذهب بعده ما هو أجلّ منه
دع : مفعوله وفيه حذف والتقدير" با"، رجار وجمرو" عنك"، مجلة من الفعل والفاعل" دع: "اإلعراب

صيح فعل ماض من صاح مبين للمجهول واجلملة يف حمل نصب " صيح يف حجراته"، عنك ذكرك با
فانتصاب حديثا ، ولكن حدثنا حديثا: أي" ولكن حديثا"، با صيح يف نواحيه: صفة لنهبا، والتقدير

مضاف إليه جمرور " الرواحل"، مرفوع بالضمة الظاهرةخربه " حديث"، اسم استفهام مبتدأ" ما"، باملقدر
  .بالكسرة
  :وهذا متعني يف ثالثة مواضع، "جانب"هنا اسم مبعىن " عن"فإن ، "دع عنك: "يف قوله: الشاهد
  .من جانب ميني: أي" من عن ميني: "كما يف قوله" من"أن يدخل عليها : أحدها
  :فوظ منه بيت واحد وهو قولهواحمل، وذلك نادر" على"أن يدخل عليها : والثاين



  على عن مييين مرت الطري سنحا
  :وذلك قوله، قاله األخفش، أن يكون جمرورها وفاعل متعلقها ضمريين ملعىن واحد: الثالث

  ....دع عنك با
  .وذلك لئال يؤدي إىل تعدي فعل الضمري املتصل إىل ضمريه املنفصل

  .٢٩/ ٢، والسيوطي يف اهلمع ١٢١/ ٢، ١٣١/ ١ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

)٢/٧٦٤(  

  

   ... .........................١غدت من عليه بعد ما مت ظمؤها
  :ويف حنو: ٢قال بعضهم
  ..... ... ..............٣هون عليك

__________  
  . صدر بيت قائله مزاحم بن احلارث العقيلي، والصحيح أنه إسالمي كما قال أبو حامت١

  .وهو من الطويل، قصيدة وصف ا القطاوهو من 
  :وعجزه

  تصلّ وعن قيض بزيزاء جمهل
بكسر الظاء وسكون امليم بعدها -" ظمؤها"كمل، " مت"، صارت والضمري للقطاة": غدت: "الشرح

ترد اليوم : أي" ظمؤها"بدل " مخسها" مدة صربها عن املاء ما بني الشرب والشرب، ويف الكتاب -مهزة
بزايني " بزيزاء"،  القشر األعلى للبيض-بفتح القاف وسكون الياء-" قيض"، تصوت" تصل"، اخلامس

  .قفر ليس فيها أعالم يهتدى ا: أي" جمهل"، "ببيداء"ما ارتفع من األرض، ويروى مكانه : بينهما ياء
يذكر أن هذه القطاة ذهبت من فوق أفراخها بعد أن مت صربها على املاء، وذهبت عن قشر : املعىن

  .تاركة إياه ببيداء ال يهتدى فيها بعلم، بيضها الذي أفرخ
، حرف جر" من"، فعل ماض ناقص مبعىن صار والتاء للتأنيث وامسه ضمري مستتر" غدت: "اإلعراب

ظرف متعلق " بعد"، واجلار وارور متعلق مبحذوف خرب غدت، اسم مبعىن فوق جمرور حمال مبن" عليه"
فعل مضارع " تصل"، فاعل والضمري مضاف إليه" ظمؤها"، ل ماضفع" مت"، مصدرية" ما"، بغدت

من : جار وجمرور معطوف على قوله" وعن قيض"، والفاعل ضمري مستتر واجلملة يف حمل نصب حال
  .صفة لبزيزاء" جمهل"، متعلق مبحذوف صفة لقيض" بزيزاء"، عليه

  .ول حرف اجلر عليهبدليل دخ" فوق"فيه اسم مبعىن " على"فإن ، "من عليه"يف : الشاهد
، ٢٩٦/ ٢، واألمشوين ٢١/ ٢، وابن عقيل ١٥٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه



 ٨٢٨والشاهد رقم ، ٣٦/ ٢، ويف مهعه ٧٢والسيوطي ص، ، وداود، واألصطهناوي٨٣والسندويب 
  ,٥٣/ ٣، واملقتضب للمربد ٣١/ ٢، والكتاب ٢٨/ ٧وابن يعيش ، من خزانة األدب

وزاد األخفش موضعا آخر، وهو أن يكون جمرورها : "٢٨/ ١ األخفش، قال ابن هشام يف املغين  وهو٢
  :وقول الشاعر} أَمِسك علَيك زوجك{: حنو قوله تعاىل، وفاعل متعلقها ضمريين ملسمى واحد

  البيت... هون عليك
  .من املتقارب،  جزء من بيت قائله األعور الشين٣

  :ومتامة
  بكف اإلله مقاديرها... مور فإن األ... 

  .ملكه وسلطانه: معناه عند أهل النظر" كف اإلله"، "خفض: "ويروى، خفف" هون: "الشرح
وإن ، الفاء للتعليل" فإن"، فعل أمر مبين على السكون والفاعل ضمري مستتر فيه" هون: "اإلعراب

مضاف " اإلله"، ار وجمرورج" بكف"، اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة" األمور"، حرف توكيد ونصب
" على"على أن " عليك"يف : الشاهد. خرب إن مرفوع بالضمة الظاهرة وها مضاف إليه" مقاديرها"، إليه

  .تكون امسا إذا كان جمرورها وفاعل متعلقها ضمريي مسمى واحد
  .٣١/ ١وسيبويه ، ٢٩/ ٢، والسيوطي يف اهلمع ١٢٨/ ١ذكره ابن هشام يف املغين : مواضعه

)٢/٧٦٥(  

  

  . على حرفيتهما١"بقيا" "من"إذا دخل عليهما " على"و" عن"وزعم الفراء ومن وافقه من الكوفيني أن 
  .٢"ويف"تدخل على حروف اجلر كلها سوى مذ والالم والباء " من"وزعموا أن 

  :وقوله
  من أجل ذا عليهما من دخال............... ... 

بالذكر النفرادها بذلك، " من"اجلر عليهما، وخص من أجل ثبوت امسيتهما صح دخول حرف : أي
  .وتقدم جر عن بعلى

  :تنبيه
  .مبعىن فوق" على"بعد دخول من مبعىن جانب، و" عن: "قال يف شرح التسهيل

  :اعلم أن ملذ ومنذ ثالث أحوال" ومذ ومنذ: "قوله
ويف ذلك ثالثة " يومانما رأيته مذ يوم اجلمعة أو منذ : "أن يليهما اسم مفرد مرفوع حنو: ٣"األوىل"

  :مذاهب
أول : والتقدير يف املعرفة، وإليه ذهب املربد وكثري من البصريني، واملرفوع خرب"أما مبتدآن : األول



  .أمد انقطاع الرؤية يومان: ويف النكرة، انقطاع الرؤية يوم اجلمعة
يين وبني لقائه يومان، وإليه ذهب ب: والتقدير،  واملرفوع هو املبتدأ٤"أما ظرفان يف موضع اخلرب: الثاين

  .األخفش وطائفة من البصريني
__________  

  ".باقيان"أ، ب ،  جـ١
  . جـ٢
  ".األول"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . ب٤

)٢/٧٦٦(  

  

ومها ظرفان ، ١"أو يومان"منذ مضى يوم اجلمعة : أن املرفوع بعدمها فاعل بفعل مقدر، أي: والثالث
  .٢واختاره السهيلي واملصنف يف التسهيل، ققو أهل الكوفةمضافان إىل اجلملة، وإليه ذهب حم

  :والكثري كوا فعلية حنو، أن يليهما مجلة":  الثانية٣احلالة"
   ... ...........................٤ما زال مذ عقدت يداه إزاره

__________  
  . أ، ب١
  ".ذوف فعلهاأو حم، ويضافان إىل مجلة مصرح جبزأيها: "..... ٩٤ قال يف التسهيل ص٢
  . أ٣
  .مدح به يزيد بن املهلب،  صدر بيت قائله الفرزدق٤

  .من الكامل، من قصيدة طويلة
  :وعجزه

  فسما فأدرك مخسة األشبار
ويكىن ذه " ما زال مذ شد اإلزار بكفه: "يروى يف مكانه" ما زال مذ عقدت يداه إزاره: "الشرح

ما زال مذ : تطيع فيها أن يقضي حوائجه بنفسه، واملرادالعبارة عن جماوزته حد الطفولة اليت مل يكن يس
ما يلبسه : واإلزار، بدأ يستغين عن احلواضن ويستطيع أن يلبس اإلزار ويشده على وسطه بنفسه

أن املمدوح : املعىن. أيفع وحلق حد الصبا" أدرك مخسة األشبار"، عال" مسا"، اإلنسان يف نصفه األسفل
  .تدرج يف رفعة وجمد ومكارم أخالقي، من وقت بلوغه سن التمييز

ظرف " مذ"، فعل ماض ناقص وامسه ضمري مستتر فيه جوازا تقديره هو" زال"، نافية" ما: "اإلعراب



خربه لفظ زمان مضافا إىل ، يف حمل رفع مبتدأ: زمان مبين على السكون يف حمل نصب متعلق بزال، وقيل
فاعل مرفوع باأللف " يداه"، الفتح والتاء للتأنيثفعل ماض مبين على " عقدت"، اجلملة الفعلية بعده

مفعول به لعقد منصوب بالفتحة الظاهرة، وضمري الغائب مضاف " إزاره"، وضمري الغائب مضاف إليه
" فأدرك"، الفاء حرف عطف، مسا فعل ماض وفاعله ضمري مستتر فيه جوازا تقديره هو" فسما"، إليه

مفعول به ألدرك " مخسة"، ري مستتر فيه جوازا تقديره هو أيضاالفاء عاطفة، أدرك فعل ماض وفاعله ضم
  .مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة" األشبار"، منصوب بالفتحة الظاهرة

  .إىل اجلملة الفعلية" مذ"حيث أُضيف فيه ، "مذ عقدت"يف : الشاهد
وأدخلها على املعدود ، حيث جرد اسم العدد من أل املعرفة، "مخسة األشبار"وفيه شاهد آخر يف العدد 

  .حيث أراد التعريف
، ٢٩٧/ ٢، واألمشوين ١٥٤/ ٢وابن هشام ، ١٥٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١٢١/ ٢وابن يعيش ، ٢١٦/ ١والسيوطي يف اهلمع ، ٢٢/ ٢وأيضا ابن هشام يف املغين 

)٢/٧٦٧(  

  

  :وقد تكون امسية كقوله
  ١أنا يافعمذ ............... ... ... 

  :٢ويف ذلك مذهبان
  .٣ظرفان مضافان إىل اجلملة وهو املختار، وصرح به سيبويه" مذ ومنذ"أن : أحدمها
مذ زمان عقدت ومذ زمان : أما مبتدآن ونقدر اسم زمان حمذوفا يكون خربا عنهما، والتقدير: والثاين

  .ره ابن عصفورأنا يافع، وهو مذهب األخفش، فال يكونان عنده إال مبتدأين، واختا
  :أن يليهما اسم جمرور كقوله:  الثالثة٤"احلالة"

__________  
  :ومتامه، قائله هو الكميت بن معرور األسدي:  جزء من بيت قائله رجل من سلول، وقيل١

  .....ومضطلع األضغان... وما زلت حمموال علي ضغينة 
  .وهو من الطويل

  :والتوضيح، وورد يف األمشوين
  وليدا وكهال حني شبت وأمردا... غي اخلري مذ أنا يافع وما زلت أب

": واألضغان"، القادر عليه املستقل به: املضطلع بالشيء" مضطلع األضغان"، حقد": ضغينة: "الشرح
  .يفع وأيفع فهو يافع: هو الغالم الذي راهق العشرين، ويقال" يافع"، احلقد



  .بضغائن األعداءمضطلعا ، مل أزل منذ ناهزت احللم حمسدا: املعىن
جار " علي"، خربه منصوب بالفتحة الظاهرة" حمموال"، فعل ماض ناقص والتاء امسه" ما زلت: "اإلعراب

" حمموال"عطف على " ومضطلع"؛ ألنه اسم مفعول "حمموال: "نائب فاعل لقوله" ضغينة"، وجمرور
، مبتدأ" أنا"، ظرف" مذ "،مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة" األضغان"، منصوب بالفتحة الظاهرة

  .وقد أضيف مذ إىل اجلملة االمسية، خربه مرفوع بالضمة الظاهرة" يافع"
  .إىل اجلملة االمسية" مذ"حيث أضيفت " مذ أنا يافع"يف : الشاهد
، والسندويب، وابن هشام ٢٩٧/ ٢واألمشوين ، ١٥٢ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢٣٩/ ١، وسيبويه ٢٢/ ٢غين ، وأيضا يف امل١٥٤/ ٢
  ,٢٩٧/ ٢ راجع األمشوين ٢
  ,٢٠٩/ ١ راجع الكتاب ٣
  . أ، جـ٤

)٢/٧٦٨(  

  

  ١ورسمٍ عفت آياته منذ أزمان..................... ... 
  :ويف ذلك مذهبان

  .أما حرفا جر، وإليه ذهب اجلمهور وهو الصحيح: أحدمها
  .أما ظرفان منصوبان بالفعل قبلهما: واآلخر

  .وقد أشار يف النظم إىل األحوال الثالث
  .ال تؤخذ أحكامهما من عبارته: فإن قلت

أما مبتدآن؛ ألما ال يرفعان ما بعدمها إال إذا جعل خربمها؛ " رفعا: "أما األوىل فاملفهوم من قوله: قلت
  .ألن املبتدأ رافع اخلرب على األصح

  ".يا الفعلأو أُول: " من ظاهر قوله٢"فتفهم"وأما الثانية 
__________  

  .وهو من الطويل،  عجز بيت المرئ القيس بن حجر الكندي١
  :وصدره

  قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان
. خطاب لالثنني ولكن املراد واحد، ومن عادم أن خياطبوا الواحد بصيغة االثنني" قفا: "الشرح

  .معرفتها: يريد عرفان الديار يعين" عرفان"



، درست وامنحت معاملها" عفت"،  ما بقي من آثار الديار الصقا يف األرض-بفتح فسكون-" رسم"
بفتح -مجع زمن " أزمان"، "وربع عفت آثاره: "مجع آية وهي العالمة اليت يستدل ا، ويروى" آياته"

  . الوقت-الزاي وامليم
م فأصبحت قفا نندب حظنا ونبك لفراق األحبة وتذكرهم، وتلك الديار اليت كانت معمورة : املعىن

  .خاوية دارسة
فعل مضارع جمزوم يف جواب األمر وعالمة جزمه " نبك"، فعل أمر وألف االثنني فاعله" قفا: "اإلعراب

" حبيب"، جار وجمرور متعلق بنبك" من ذكرى"، حذف الياء وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره حنن
معطوف على حبيب " ورسم"،  حبيبمعطوف على" وعرفان"، مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة

فاعل عفت مرفوع بالضمة الظاهرة وضمري الغائب " آياته"، فعل ماض والتاء للتأنيث" عفت"، أيضا
جمرور مبنذ وعالمة جره " أزمان"، حرف جر مبين على الضم ال حمل له من اإلعراب" منذ"، مضاف إليه

  .واجلار وارور متعلق بعفت، الكسرة الظاهرة
  .البتداء الغاية وجر األزمان" منذ"حيث وقع ، "منذ أزمان"يف : الشاهد
  ,٢١/ ٢، ويف املغين ١٤٣/ ٢وابن هشام ، ٢٩٧/ ٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ".ففهم"ويف ب ،  أ، جـ٢

)٢/٧٦٩(  

  

ا هو اخلرب فلم  ظرفان مضافان إىل اجلملة؛ ألن من جعلهما يف ذلك مبتدأين وقدر بعدمها زمان١"أما"
  .يوهلما الفعل إال لفظا

  . حروف اجلر فيما تقدم٣"مع "٢"عدمها"فقد : وأما الثالثة
  .٤أما قبل املرفوع مبتدآن، وقبل الفعل ظرفان، وقبل ارور حرفان، واملختار يف التسهيل: واحلاصل
  . االمسية٧"جلملةا" لتندرج ٦"ألجاد"، "مذ دعا: " حنو٥"أو أوليا اجلملة: "لو قال: فإن قلت

  .٨"الكثري"هو كذلك والعذر له يف االقتصار على الفعل أنه : قلت
  . املرفوع بعدمها وارور ما أن يكون اسم زمان ومل ينبه عليه٩"يف"شرط : فإن قلت

  .١٠بل نص عليه أول الباب: قلت
  : بقوله١١"معنامها"مث أشار إىل 

 نفكم يضحلضور معىن يف استنبمها ويف ا... وإن جيرا يف م  
وللظرفية إن جرا حاضرا ، ١٢"ما رأيته مذ يوم اجلمعة: "أما البتداء الغاية إن جرا ماضيا حنو: يعين
  .١٣"ما رأيته مذ يومنا: "حنو



__________  
  ".إمنا مها" ب، جـ، ويف أ ١
  ".عدمها"ويف أ، ب ،  جـ٢
  ".من"ويف ب ،  أ، جـ٣
  ".رفان يضافان إىل مجلةأما ظ: "٩٤ قال يف التسهيل ص٤
  ".أوليا الفعل اجلملة"ويف أ ،  ب، جـ٥
  . أ، جـ٦
  . أ٧
  ".أكثر" أ، جـ ويف ب ٨
  . أ٩

  .وخصص مبذ ومنذ وقتا:  عند قوله١٠
  ".معناها"ويف جـ ،  أ، ب١١
  .من يوم اجلمعة:  أي١٢
  .يف يومنا:  أي١٣

)٢/٧٧٠(  

  

هـ فيدالن على االبتداء واالنتهاء، وضابط . معا" إىل"و" من"أما يكونان مبعىن : ١وزاد يف التسهيل
أو على ، "يف"أو على حاضر معرفة فهما مبعىن ، "من"أما إن دخال على ماضٍ معرفة فهما مبعىن : ذلك

  . أربعة أيام٢"مذ"ما رأيته " حنو"ومعا ، "من إىل"نكرة فهما مبعىن 
  .وبعد من وعن وباء زيد ما: وقوله

  .٥} فَبِما رحمة{: وبعد الباء، ٤} عما قَليلٍ{:  وبعد عن٣"مما خطاياهم": "من"مثال زيادا بعد 
  .فلم يعق عن عمل قد علما: وقوله

قد تكف الباء وحتدث فيها " ما"وذكر يف التسهيل أن .  عن اجلر كما يف اآليات٦مل تكفها" ما"أن : يعين
  : كقوله٧معىن التعليل

  ٨لبما قد ترى وأنت خطيب. ................... ..
__________  

  ,٩٤ التسهيل ص١
  ".منذ"ويف ب، جـ ،  أ٢



  .األوىل التمثيل بقراءة مما خطيئام لظهور جرها: قال املغين.  من سورة نوح٢٥ من اآلية ٣
  ".املؤمنون" من سورة ٤٠ من اآلية ٤
  . من سورة آل عمران١٥٩ من اآلية ٥
  ."مل تكن تكفها"ويف ب ،  أ، جـ٦
وكذا بعد رب والباء وحتدث ، كافة وغري كافة" ما"وتزداد بعدها : ".... ١٤٧ قال يف التسهيل ص٧

  ".يف الباء املكفوفة معىن التعليل
  .وهو من اخلفيف، لصاحل بن عبد القدوس،  عجز بيت يف الدرر اللوامع٨

  :وصدره
  فلئن صرت ال تحري جوابا

  .بالبناء للمفعول" ترى"،  كلمته فلم حير جوابا، أي يرده:من أحار يحري، يقال" ال حتري: "الشرح
، إن صرت اآلن ال ترد جوابا ملن يكلمك: يقول، والبيت يف رثاء ميت: قال يف الدرر اللوامع: املعىن

وما أنت إليه ، وتذكر ما كنت عليه، فإن من نظر إىل قربك. فكثريا ما ترى وأنت خطيب بلسان احلال
  .اآلن؛ اتعظ بذلك

صار فعل ماض ناقص والتاء امسه وهو فعل " صرت"، الالم للتأكيد وإن شرطية" فلئن: "عراباإل
  =ال حتري : مفعول لقوله" جوابا"، مجلة يف حمل نصب خرب صار" ال حتري"، الشرط

)٢/٧٧١(  

  

  :وقال يف الكافية
  .٢ونوزِع يف ذلك. هـ.  ا١وقد ترد الباء ما كرمبا

  :وقوله
  وقد تليهما وجر مل يكف... كاف فكف وزِيد بعد رب وال

  .كافة وغري كافة، تزاد بعد رب والكاف" ما"أن : يعين
  :، وقول الشاعر٣} ربما يود{: مثاهلا كافة

  ٤كما النشوانُ والرجل احلليم... لعمرك إنين وأبا محيد 
__________  

ء حرف جر دخلت عليها ما جواب الشرط والبا" لبما قد ترى"، إنه منصوب على التمييز: وقيل= 
إن ما الكافة أحدثت مع الباء معىن التعليل كما أحدثت يف الكاف : قال ابن مالك، الكافة عن عمل اجلر

الواو للحال " وأنت"، مبين للمجهول" ترى"} ، واذْكُروه كَما هداكُم{: معىن التعليل يف قوله تعاىل



  .ظاهرة واجلملة يف حمل نصب حالخربه مرفوع بالضمة ال" خطيب"، وأنت مبتدأ
ذكره . الكافة عن اجلر" ما" الباء حرف جر دخلت عليها -وهي جواب الشرط-" لبما"يف : الشاهد

كما أحدثت يف الكاف معىن التعليل يف ، الكافة أحدثت مع الباء معىن التعليل" ما"إن : ابن مالك وقال
  .} واذْكُروه كَما هداكُم{: قوله تعاىل

  ,٩/ ٢وابن هشام يف املغين ، ٣٨/ ٢ذكره السيوطي يف مهعه : اضعهمو
وهو الصواب كما يف الكافية ورقة " وقد ترد الباء ما كرمبا"وب، ج ، "وقد ترد الباء ما كربا" يف أ ١

٥٤,  
. ذكره ابن مالك يف التسهيل يف الباء. وتفيدان مع ما تعليال كرمبا: "٣٨/ ٢ قال السيوطي يف مهعه ٢

  .والسريايف وغريه يف من. رمبا أرى:  فمعىن لبما قد ترى وأنت خطيب:وقال
  ".إفادما التعليل حينئذ، ما ورد من ذلك مؤول: وجزم به يف سبك املنظوم وأنكره أبو حيان، أي

  . من سورة احلجر٢ من اآلية ٣
  .وهو من الوافر،  قائله زياد بن األعجم٤

إن " إنين"، لعمرك مييين أو قسمي: دأ واخلرب حمذوف أيعمر مبت، الالم للقسم" لعمرك: "اإلعراب
" كما النشوان"، مضاف إليه" محيد"، عطف على اسم إن" وأبا"، حرف توكيد ونصب وياء املتكلم امسه

الكاف للتشبيه دخلت عليها ما الكافة فكفتها عن العمل؛ فلذلك رفع النشوان على أنه خرب ألن، 
" كما النشوان"يف : الشاهد. صفته مرفوعة بالضمة الظاهرة" ليماحل"، عطف على النشوان" والرجل"

: ويروى، الكافة فكفتها عن العمل؛ فلذلك رفع النشوان على اخلربية" ما"الكاف للتشبيه دخلت عليها 
  .فال شاهد فيه" لكالنشوان"

  .١٥٢/ ١، وابن هشام يف املغين ٨٤ذكره املكودي يف شرحه لأللفية ص: مواضعه

)٢/٧٧٢(  

  

  .نكرة موصوفة} ربما يود{يف " ما" كون ١وأجاز ابن يسعون
باجلملة "مصدرية على مذهب من أجاز وصلها " ما" وأجاز غريه يف البيت كون -ود يود- ٢"ربة: "أي

  .٣"االمسية
  :ومثاهلا غري كافة

  ٤رمبا ضربة بسيف صقيل
__________  

كان أديبا حنويا لغويا فقيها فاضال من جلة : بريقال الز. يوسف بن يبقى بن يوسف بن يسعون:  هو١



وألف املصباح يف شرح ، العلماء، متقدما يف وقته بعلم العربية، وروى عن مالك بن عبد اهللا العتيب وغريه
  .مات يف حدود سنة أربعني ومخسمائة. ما أعتم من شواهد اإليضاح وغريه

  ".رب"ويف ب ،  أ٢
  ".باالمسية"ويف أ، جـ ،  ب٣
  .وهو من اخلفيف، ر بيت قائله عدي بن الرعالء الغساين صد٤

  :وعجزه
  بني بصرى وطعنة جنالء

 بلد بالشام وقد -بضم الباء وسكون الصاد-" بصرى"جملو فعيل مبعىن مفعول، : أي" صقيل: "الشرح
  :ال تضاف إال إىل متعدد على أحد معنيني" بني"مع أن ، إىل بصرى" بني"أضاف 

  .يف قوة املتعدد؛ ألا ذات أجزاء وحمالت كثرية، إن كان واحدا يف اللفظو" بصرى"أن : األول
  .الواسعة الظاهرة االتساع" طعنة جنالء". "بني أماكن بصرى: "أن هناك مضافا حمذوفا، والتقدير: الثاين
  .ورحمي يف هذه اجلهة استعماال مشرفا، كثريا ما استعملت سيفي: املعىن

مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة " ضربة"، كثري وجر شبيه بالزائد وما زائدةحرف ت: رب" رمبا: "اإلعراب
جار وجمرور متعلق " بسيف"، على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الشبيه بالزائد

" وطعنة"، مضاف إليه" بصرى"، ظرف مكان" بني"، نعت جمرور بالكسرة الظاهرة" صقيل"، بضربة
صفة لطعنة جمرورة بالكسرة الظاهرة، وقد جر " جنالء"، ر بالكسرة الظاهرةمعطوف على ضربة جمرو

بالكسرة للضرورة وحقه أن جير بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه اسم ال ينصرف التصاله بألف التأنيث 
  .حمذوف" ضربة"املمدودة، وخرب املبتدأ ارور لفظا برب وهو 

  .ومل تكفها عن العمل" رب"على " ما"حيث دخلت ، "رمبا ضربة"يف : الشاهد
، والسندويب، واألصطهناوي، ٨٤، واملكودي ص٢٩٩/ ٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٣٨/ ٢والسيوطي يف مهعه ، ١٢١/ ١وأيضا يف املغين ، ١٥٥/ ٢وابن هشام 

)٢/٧٧٣(  

  

  :وقول اآلخر
  ١كما الناسِ جمروم عليه وجارم............. ... 

  .ة والناسجبر ضرب
أن الكف هو " وقد: "يفهم من قوله: ؟ قلت"رب والكاف"بعد " ما"ما األغلب على : فإن قلت

  .٣ وصرح به يف الكافية٢"األغلب"



  :وقوله
  ...وحذفت رب فجرت بعد بل 

  والفا وبعد الواو شاع ذا العمل
  :قول رؤبة" بل" بعد ٤"مثال ذلك"

  ............. ... ...........٥بل بلد ملء الفجاج قتمه
__________  

  .وهو من الطويل،  عجز بيت قائله عمرو بن براقة النهمي١
  :وصدره

  وننصر موالنا ونعلم أنه
ظامل " جارم"، واقع عليه اإلمث" جمروم عليه"، املراد منه احلليف" موالنا"، نعني ونؤازر" ننصر: "الشرح
متعد.  

  :ويروى
  كما الناس مظلوم عليه وظامل

  .وايتني واحدومعىن الر
  .ونساعده على عدوه مع أننا نعلم أنه كسائر الناس جيين وجيىن عليه، إننا نعني حليفنا: املعىن

مفعول " موالنا"، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمري مستتر" ننصر: "اإلعراب
حرف " أنه"، ستترفعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمري م" ونعلم"، والضمري مضاف إليه

جمرور بالكاف واجلار وارور متعلق " الناس"، الكاف جارة، ما زائدة" كما"، توكيد ونصب واهلاء امسه
خرب ثان ألن وهو اسم " جمروم"، "نعلم"ومجلة أن وامسها وخربها سدت مسد مفعويل " أن"مبحذوف خرب 

  .طوف على جمروممع" وجارم"، واقع موقع نائب الفاعل روم" عليه"، مفعول
  .بعد الكاف ومل متنعها من عمل اجلر يف االسم الذي بعدها" ما"حيث زِيدت " كما الناس"يف : الشاهد
، ١٥٦/ ٢وابن هشام ، ٢٧/ ٢وابن عقيل ، ١٥٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وابن هشام ١٣٠، ٣٨/ ٢والسيوطي يف مهعه ، والسندويب، ٢٩٩/ ٢، واألمشوين ٨٤واملكودي ص
  ,١٥٢/ ١يف املغين 

  ".الغالب"ويف جـ ،  أ، ب٢
  .هـ" وكفت الكاف ورب غالبا: "٥٤ورقة ،  قال يف الكافية٣
  ".مثاله"ويف ب ،  أ، جـ٤
  . صدر بيت قائله رؤبة بن العجاج الراجز٥

  :وعجزه
  ال يشترى كتانه وجهرمه



بفتح -" قتمه"فج وهو الطريق الواسع، مجع " الفجاج"يذكر ويؤنث والتذكري أكثر، " بلد: "الشرح
بياء نسب -" جهرمية"أصله : هو البساط نفسه، وقيل، بزنة جعفر" جهرمه"،  الغبار-القاف والتاء

  . = نسبة إىل جهرم وهو بلد بفارس، فحذف ياء النسب-مشددة

)٢/٧٧٤(  

  

  :وبعد الفاء قوله
   ... .....................١فحورٍ قد هلوت ن عني

  :٢ الواو قولهوبعد
  ٣علي بأنواع اهلموم ليبتلي... وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله 

__________  
ويشري إىل أن ناقته قوية على ، يصف نفسه بالقدرة على األسفار وحتمل املشاق والصعوبات: املعىن= 

  .قطع الطرق الوعرة واملسالك الصعبة
ة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة مبتدأ مرفوع بضم" بلد"، حرف إضراب" بل: "اإلعراب

" قتمه"، مضاف إليه" الفجاج"، مبتدأ ثان" ملء"، "بل"حرف اجلر الشبيه بالزائد وهو رب احملذوفة بعد 
، نافية" ال"، وجيوز العكس واجلملة يف حمل رفع صفة لبلد، خرب املبتدأ الثاين والضمري مضاف إليه

عطف عليه واجلملة يف حمل رفع " وجهرمه"، نائب فاعل" كتانه"، لفعل مضارع مبين للمجهو" يشترى"
  .لبلد، وخرب املبتدأ الواقع بعد بل وارور لفظه برب احملذوفة وقع يف بيت بعده

  ".بل"برب احملذوفة بعد " بلد"حيث جر ، "بل بلد"يف : الشاهد
، ٢٩٩/ ٢ واألمشوين ،١٥٣، وابن الناظم ص٢٩/ ٢ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ١٠٣/ ١، وابن هشام يف املغين ٣٦/ ٢وأيضا يف مهعه ، ٧٣والسيوطي ص، واألصطهناوي، وداود
  ,٣٠٥/ ٢واإلنصاف 

  .وامسه مالك بن عومير، من الوافر،  صدر بيت قائله املتنخل١
  :وعجزه

  نواعم يف املروط ويف الرباط
" هلوت"، ة بياض العني، الشديدة سوادها مجع حوراء وهي الشديد-بضم احلاء-" فحور: "الشرح

مجع " نواعم"،  مجع عيناء وهي الواسعة العني-بكسر العني-" عني"، بالشيء أهلو هلوا، إذا لعبت به
بكسر الراءوسكون -مجع ريطة " الرياط"،  وهو إزار له علم-بكسر امليم-مجع مرط " املروط"، ناعمة
  . وهي امللحفة اليت ليست مبلففة-الياء



، فعل وفاعل" هلوت"، حرف حتقيق" قد"، رب حور واجلر فيه برب مضمرة: أي" فحور: "عراباإل
  .صفة حلور" عني"، جار وجمرور، ومجلة قد هلوت ن معترضة بني الصفة واملوصوف" ن"

  .رب حور، واجلر فيه برب املضمرة: أي، بعد الفاء" رب"على إضمار " فحور"يف : الشاهد
، ٢٣٢/ ١واإلنصاف ، ١٨٨/ ٢، وابن يعيش ٢٩٩/ ٢وين يف شرحه لأللفية ذكره األمش: مواضعه
٣٠٥,  

  . ب٢
  . =من الطويل،  قائله امرؤ القيس من معلقته املشهورة٣

)٢/٧٧٥(  

  

  :وقد جتر حمذوفة دون كقوله
  ١كدت أقضي احلياة من جلَله... رسم دار وقفت يف طلله 

__________  
" سدوله"، شبه الليل مبوج البحر يف شدة هوله، ثافة ظلمتهيف ك: أي" كموج البحر: "الشرح= 

  .ليخترب وميتحن" ليبتلي"، ضروب اهلموم" أنواع اهلموم"األستار، واحدها سدل، : السدول
رب ليل شديد اهلول أرخى علي ستور ظالمه مع أنواع اهلموم واألحزان؛ ليختربين أأصرب أم : املعىن

  .أجزع؟ قطعته ومل أبال بشيء
ليل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال ، الواو واو رب" وليل: "راباإلع

" البحر"، جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة لليل" كموج"، احملل باحلركة اليت اقتضتها رب احملذوفة
 فعل ماض مبين على فتح مقدر والفاعل ضمري مستتر" أرخى"، مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة

مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وضمري الغائب مضاف إليه، واجلملة يف " سدوله"، جوازا تقديره هو
جار وجمرور " بأنواع"، جار وجمرور متعلق بأرخى" علي"، حمل رفع خرب املبتدأ ارور برب احملذوفة

يبتلي فعل ، م التعليلالالم ال" ليبتلي"، مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة" اهلموم"، متعلق بأرخى
  .مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الم التعليل وعالمة نصبه فتحة مقدرة على الياء

  .برب احملذوفة بعد الواو" ليل"حيث جر ، "وليل"يف : الشاهد
، ٣٠٠/ ٢، واألمشوين ١٦٣/ ٢وابن هشام ، ١٥٣ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٧٣، والسيوطي ص٧٣كودي صواألصطهناوي، وامل، وداود
  .وهو من اخلفيف،  قائله مجيل بن معمر١

من "، ما شخص وارتفع من آثارها كالوتد" الطلل"، ما لصق باألرض من آثار الديار" الرسم: "الشرح



  .من أجله: معناه: من عظمه يف نفسي، وقيل: معناه: قيل" جلله
، فكدت أموت أسفا وحزنا على تلك الربوع اليت رب أثر باقٍ من آثار دار احملبوبة وقفت فيه: املعىن

  .فأصبحت خاوية خالية من سكاا، كانت عامرة
" يف"، فعل ماض والتاء فاعل" وقفت"، مضاف إليه" دار"، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة" رسم: "اإلعراب

 الفعل واجلملة من، جمرور بفي والضمري مضاف إليه واجلار وارور متعلق بوقفت" طلله"، حرف جر
فعل مضارع وفاعله " أقضي"، فعل ماض ناقص والتاء امسه" كدت"، والفاعل يف حمل جر صفة لرسم

مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، واجلملة من الفعل والفاعل ومفعوله يف حمل " احلياة"، ضمري مستتر
  .وامسه وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ" كاد"ومجلة ، "كاد"نصب خرب 

وهو ، برب حمذوفة ومل يتقدمها شيء ال واو وال فاء وال بل" رسم"حيث جر " رسم دار" يف: الشاهد
  .قليل جدا

، ١٦٥/ ٢، وابن هشام ٢٩/ ٢وابن عقيل ، ١٥٣ابن الناظم : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
/ ٣وابن يعيش ، ٣٧/ ٢، ويف مهعه ٧٣، وداود، واألصطهناوي، والسيوطي ص٣٠٠/ ٢واألمشوين 

  .١٥٠/ ٣، ٢٨٥/ ١واخلصائص ، ٣٠٤، ٢٣٢/ ١اإلنصاف و، ٣٨

)٢/٧٧٦(  

  

. ومع التجرد أقل، جير برب حمذوفة بعد الفاء كثريا، وبعد الواو أكثر، وبعد بل قليال: ويف التسهيل
  .١هـ

  .٢"وبل"إال إن أراد بالنسبة إىل بل، وليس اجلر بالفاء ، ونوزع يف كونه كثريا بعد الفاء
وزعم بعض النحويني أن : ، وحكى ابن عصفور االتفاق، ويف االرتشاف٣تفاق هـبا: قال يف التسهيل

  .٥؛ لنيابتهما مناب رب هـ٤"وبل"اخلفض هو بالفاء 
  .وأما الواو فذهب املربد والكوفيون إىل أن اجلر ا، والصحيح أنه برب املضمرة وهو مذهب البصريني

  :وقوله
  ى مطرداحذف وبعضه ير... وقد يجر بسوى رب لدى 

  .مطرد وغري مطرد: ضربان، حمذوفا" رب"اجلر بسوى 
  :فاملطرد يف مواضع

  .٦لفظ اجلاللة يف القسم دون عوض: األول
  :٧"قوله: "املعطوف على خرب ليس وما الصاحل لدخول الباء حنو: الثاين

__________  



  ,١٤٨ التسهيل ص١
  ".وبيل"ويف أ، ب ،  جـ٢
  ".وبل باتفاق، ر بالفاءوليس اجل: "١٤٨ قال يف التسهيل ص٣
  ".وبيل"ويف أ، ب ،  جـ٤
  ,٨٥٣ االرتشاف ص٥
  ".اهللا ألفعلن: " حنو٦
  . ب٧

)٢/٧٧٧(  

  

  ١وال سابقٍ شيئا إذا كان جائيا... بدا يل أين لست مدرك ما مضى 
  : أال حنو٢"بعد: "الثالث

   ... ......................٣أال رجلٍ جزاه اهللا خريا
  .أال من رجل: يريد

__________  
وهو من قصيدة يذكر زهري . وهو من الطويل،  قائله زهري بن أيب سلمى، وهو والد كعب بن زهري١

  .ففر وأتى طيئا، فيها النعمان بن املنذر حيث طلبه كسرى ليقتله
  .نشأ له فيه الرأي: أي" بدا يل: "الشرح

  .ق على ما سيجيء من احلوادثوال أقدر أنين أسب، قد نشأ يل وظهر أنين ال أدرك ما فات: املعىن
حرف توكيد ونصب والياء امسها وهي يف حمل رفع " أين"، جار وجمرور" يل"، فعل ماض" بدا: "اإلعراب
مجلة يف حمل " ما مضى"، خرب ليس منصوب بالفتحة الظاهرة" مدرك"، ليس وامسها" لست"، فاعل بدا

باجلر عطفا على خرب ليس على توهم "  سابقوال"، اجلر باإلضافة، ولست مع مجلتها يف حمل رفع خرب أن
خرب كان وامسها ضمري وجواب إذا " جائيا"، معمول سابق" شيئا"، إثبات الباء الزائدة يف خرب ليس

  .فال أسبقه، إذا كان جائيا: حمذوف تقديره
هكذا . فيهفإنه جمرور بالباء املقدرة عطفا على خرب ليس على توهم إثبات الباء ، "وال سابق"يف : الشاهد

  .فحينئذ ال شاهد فيه، روي باجلر، وقد روي بالنصب أيضا عطفا على اللفظ
، وابن ٥٢/ ٢، واألصطهناوي، وابن يعيش ٢٠٣/ ٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢٣٤/ ١واخلضري ، ٧١الناظم يف باب إن وأخواا ص
  ".حنو"ويف ب ،  أ، جـ٢



  .من الوافر. وأنشده سيبويه ومل يعزه إىل قائله، ة صدر بيت لرجل من أهل البادي٣
  :وعجزه

  يدل على حمصلة تبيت
، املرأة اليت حتصل تراب املعدن: احملصلة:  قال اجلوهري-بكسر الصاد املشددة-" حمصلة: "الشرح

  .والبيت النكاح، امرأة:  تكون يل بيتا، أي-بفتح التاء-" تبيت"
  .أال من رجل: تقديره، قدرةفإنه جمرور مبن م، "رجل"يف : الشاهد

  .أال تروين رجال: أي، بالنصب" أال رجال: "وأكثر الروايات
 ١٦٣، والشاهد رقم ٧٧النافية للجنس ص" ال"ذكره ابن الناظم يف شرحه لأللفية يف باب : مواضعه

  .٦٦/ ١، وابن هشام يف املغين ٣٦١/ ١والكتاب ، ١٠١/ ٢وابن يعيش ، من اخلزانة

)٢/٧٧٨(  

  

خالفا للزجاج " ١؟"اشتريت ثوبك"بكم دراهم : "االستفهامية إذا جرت باحلرف حنو" كم"بعد : عالراب
  .٢إن اجلر بإضافتها: يف قوله
  مبن مررت؟: زيد، يف جواب:  احملذوف حنو٣"مثل"يف جواب ما تضمن : اخلامس

  :يف املعطوف على ما تضمنه حبرف متصل، حنو: السادس
  ٤طري جمرى واجلَنوب مصارعولل................... ... 

__________  
  .بكم من درهم: أي" اشتريته"ويف ب، جـ ،  أ١
  : مينع من صحة تقدير الزجاج أمران٢

أن كم االستفهامية قد تكون كناية عن عدد مركب، والعدد املركب ال يضاف إىل ما بعده يف : األول
  .الفصيح

قة حبرف جر، فلو كان اجلر بإضافتها إىل ما بعدها مل أم اشترطوا يف اجلر بعدها أن تكون مسبو: الثاين
  .يشترطوه

/ ٢الشيخ حميي الدين على التوضيح. هـ. ا. وإمنا شرطوه؛ ليكون دليال على احملذوف اجلار ملا بعدها
١٦٧,  

  ".مثلي"ويف أ ،  ب، جـ٣
  .واألصح أنه البعيث خداش بن بشر، قيس بن ذريح: قال العيين:  عجز بيت قائله٤

  :هوصدر



  أال يا لقومي كل ما حم واقع
  .وهو من الطويل

، مجع جنب" اجلنوب"، كل ما قدر واقع:  معناه-بضم احلاء وتشديد امليم-" كل ما حم: "الشرح
  .وبالكسر لقيس، من صرعته صرعا بالفتح لتميم، مجع مصرع" املصارع"

، ي من الالمات الزائدة للتوكيدالالم لالستغاثة وه" لقومي"، حرف نداء" يا"، للتنبيه" أال: "اإلعراب
خرب املبتدأ مرفوع " واقع"، مضاف إليه" ما حم"، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة" كل"، قومي منادى

  .مبتدأ مؤخر" جمرى"، جار وجمرور خرب مقدم" وللطري"، بالضمة الظاهرة
؛ ألنه عطف على "مصارع"باجلر مع أنه خرب عن " اجلنوب"حيث جاء ، "واجلنوب مصارع"يف : الشاهد

  .وللجنوب: واجلر حبرف مقدر تقديره" وللطري: "قوله

)٢/٧٧٩(  

  

  :يف املعطوف على ما تضمنه حبرف منفصل بال، حنو: السابع
  ١وال حبيبٍ رأفة فيجبرا... ما حملب جلد أن يهجرا 

جيء بزيد : ل أنه يقا٢ذكر أبو احلسن يف املسائل. يف املعطوف على ما تضمنه حبرف منفصل بلو: الثامن
  .٤؛ ألن املعتاد أن يكون ما بعد لو أدىن٣"أحدمها"أو عمرو ولو 

حكاه األخفش " أزيد بن عمرو؟"فتقول ، "مررت بزيد: " حنو٥يف املقرون باهلمزة بعد ما تضمنه: التاسع
  .يف املسائل

: قال األخفش". فهال دينارٍ: "فتقول" جئت بدرهم: " يقال٦"كأن"يف املقرون بعد ما تضمنه : العاشر
  .وهذا أكثر

__________  
  .وحبثت فلم أعثر على قائله. مل أقف على اسم راجزه:  قال العيين١

  .الرمحة والشفقة" الرأفة"، من اهلجر وهو ضد الوصل" يهجرا"،  قوة-بفتح الالم-" جلد: "الشرح
مسها مرفوع بالضمة ا" جلد"، جار وجمرور خرب ما تقدم على امسها" حملب"، مبعىن ليس" ما: "اإلعراب
: أي" وال حبيب"، ما حملب قوة للهجران: فإن مصدرية والتقدير، ألن يهجر: أي" أن يهجرا"، الظاهرة

،  بتقدير أن بعد الفاء-بنصب الراء-" فيجربا"، اسم ال وحلبيب خرب تقدم" رأفة"، وليس حلبيب رأفة
  .احملب: فيجربه أي: واأللف فيه لإلشباع، واملفعول حمذوف تقديره، فأن جيربا: أي

تقديره، " ال"وهو ، حبرف منفصل" احملب"حيث جاء جمرورا؛ لكونه عطفا على " وال حبيب"يف : الشاهد
  .وال حلبيب رأفة



/ ٢، واخلضري ٣٧/ ٢والسيوطي يف مهعه ، ٣٠١/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
٢٣٥,  

  . كتاب أليب احلسن األخفش٢
  ".يهماكل"ويف ب، جـ ،  أ٣
جيء : وأحسن من هذا أن يقال: وقال املصنف، جيء بزيد وعمرو ولو كليهما: يقال"ويف ب ،  أ٤

  .....".بزيد أو عمرو ولو أحدمها؛ ألن املعتاد
  .ما تضمن مثل احملذوف:  أي٥
  ".كأنه"ويف أ، ب ،  جـ٦

)٢/٧٨٠(  

  

  ".أفضل إن زيد وإن عمرٍوامرر بأيهم هو : "يف املقرون بإن بعد ما تضمنه، حنو: احلادي عشر
وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إِنْ؛ لتضمن ما قبلها إياها أسهل من إضمار رب بعد ، وأجازه يونس

  .١فعلم بذلك اطراده، الواو
مررت برجل صاحل إن ال صاحلٍ : "حكى يونس، يف املقرون بفاء اجلزاء بعد ما تضمنه: الثاين عشر

  .٢ بصاحل فقد مررت بطاحلإن ال أمرر: على تقدير" فطاحلٍ
  . عند املصنف٤"عليه" هذه املواضع مطرد يقاس ٣"فجميع"

 القسم، ويف باب كم ٦"باب" املغاربة، أنه ال جيوز حذف حرف اجلر وإبقاء عمله إال يف ٥"قرره"والذي 
  .على خالف

  :منها قول الشاعر.  منه أبيات٧"فسمع"وأما غري املطرد 
  ٨أشارت كليب باألكف األصابع... إذا قيل أي الناس شر قبيلة 

  :وال خالف يف شذوذ بقاء اجلر يف حنو: ٩قال يف التسهيل
  أشارت كليبٍ باألكف األصابع

__________  
وبلدة : وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت رب وحنوها يف قوهلم: "..... ١٣٣/ ١ قال سيبويه ١

  .إن زيد وإن عمروامرر على أيهم أفضل، : ليس ا أنيس، ومن مث قال يونس
  ...".إن مررت بزيد أو بعمرو: يعين

  ,٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠/ ٢ راجع األمشوين ٢
  ".مجيع" أ، ويف ب، ج ٣



  ".عليها"ويف ب ،  أ، جـ٤
  ".قدرة"ويف ب ،  أ، جـ٥
  . ب٦
  ".فمسموع"ويف جـ ،  أ، جـ٧
  .والشاهد حذف حرف اجلر وبقاء عمله،  مضى شرحه٨

  .أشارت إىل كليب: التقدير
  .١٤٩راجع التسهيل ص ٩

)٢/٧٨١(  

  

  :اإلضافة
  مماتضيف احذف كطور سينا... نونا تلي اإلعراب أو تنوينا 

" رأيت غالميك: "املثىن واموع على حده، وما أحلق ما حنو" نونا تلي اإلعراب: "مشل قوله
 ٣"اكنيمس: " تلي اإلعراب حنو٢"ال"واحترز من نون ، "عشريك" و١"اثنيك" "اقبض"و" خادميك"و

  .وسنني يف لغة من أعربه باحلركات، فإا ال حتذف لإلضافة
هذه : "واملقدر كقولك يف دراهم، ٤"طور سيناء: "الظاهر كقولك يف طور" أو تنوينا: "ومشل قوله

  .قاله يف شرح الكافية". درامهك
  :تنبيه

قال يف . ف تاء التأنيث اقتصاره على التنوين والنون، وأن غريمها ال حيذف وقد حتذ٥"كالمه"فهم من 
  :٦الكافية

  ٩، ٨هـ.... يف كلمات مسعت فال تزد ... ٧وحذف تا التأنيث منه قد يرد
  .عدته:  أي١٠"َألعدوا لَه عده: "ومنه قراءة بعضهم
__________  

  ".اثنتيك"ويف ب ،  أ، جـ١
  . أ، ب٢
  ".مسكني" أ، جـ، ويف ب ٣
  ".املؤمنون" من سورة ٢٠ من اآلية ٤
  .أ ٥
  ".شرح الكافية" أ، ب ويف جـ ٦



  . ب٧
  ".ترد"ويف جـ ،  أ، ب٨
  :٦١ورقة ،  ونص البيت يف الكافية٩

  يف كلم فاعرف ا وال تزد... وحذف تاء تأنيث منه قد يرد 
  .هـ
  . من سورة التوبة٤٦ من اآلية ١٠

)٢/٧٨٢(  

  

  ".والثاين اجرر: " مث قال٢} لصلَاةوإِقَام ا{: ١"قوله تعاىل"وجعل منه ، وظاهر كالم الفراء أنه قياس
  .أنه معىن اإلضافة:  املنوي، والثالث٣"احلرف"أنه : أنه املضاف، والثاين: أحدها: يف اجلار له أقوال

  .واألول مذهب سيبويه وهو الصحيح؛ التصال الضمائر به، وال تتصل إال بعاملها
  :مث قال

  ك والالم خذامل يصلح إال ذا... إذا " يف"أو " من"وانو ... 
  ............ ... ........................ملا سوى ذينك

  :أن اإلضافة على ثالثة أقسام: يعين
خامت : "حنو، وضابطه أن يكون املضاف بعض املضاف إليه مع صحة إطالق امسه عليه. مقدر مبن: األول
  ".فضة

  .هـ. ا. ات، واملقادير إىل املقدراتومن هذا النوع إضافة األعداد إىل املعدود: قال يف شرح التسهيل
 خالف مذهب ابن السراج أا مقدرة مبن، ومذهب الفارسي أا ٤"املعدودات"ويف إضافة األعداد إىل 

  . بالالم٥"مقدرة"
:  مل يصح إطالق امسه عليه حنو٦"فإن"، ثالمثائة، اتفقا على أا مبعىن من: فإن أضفت عددا إىل عدد حنو

  ".من"وذهب ابن كيسان إىل أا مبعىن ، ىن الالم على الصحيحفهي مبع" يد زيد"
__________  

  . ب١
  . من سورة النور٣٧ من اآلية ٢
  ".باحلرف"ويف جـ ،  أ، ب٣
  . ب، جـ٤



  . ب٥
  ".وإن"ويف جـ ،  أ، ب٦

)٢/٧٨٣(  

  

  .١} يلِ والنهارِبلْ مكْر اللَّ{: وضابطه أن يكون املضاف إليه وقع فيه املضاف حنو. مقدر بفي: الثاين
وهي ثابتة يف الكلم الفصيح بالنقل " يف" اإلضافة مبعىن ٢"وأغفل كثري من النحويني: "قال املصنف

  .هـ. ا. الصحيح
  .املكان الصلب: والغدر" فالن نبت الغدر: "وذلك قولنا،  بفي٣"تتقدر"وعن عبد القاهر أن ثَم إضافة 

مقدر بالالم } بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ{: وحنو" والالم، من"در بغري ومذهب اجلمهور أن اإلضافة ال تتق
  .عندهم على التوسع

مقدر بالالم، وهو ما سوى النوعني املتقدمني، وتقدير الالم هو األصل؛ ولذلك حيكم به مع : الثالث
  :؛ ولذلك خصت باإلقحام يف حنو"يد زيد: "حنو، صحة تقديرها وتقدير غريها

  ...... ... ......................٤بؤس للحربيا 
__________  

  . من سورة سبأ٣٣ من اآلية ١
  ".وأعقل أكثر النحويني"ويف أ، جـ ،  ب٢
  ".تقتدر"ويف ،  أ، جـ٣
  .وهو من الكامل،  جزء من بيت لسعد بن مالك جد طرفة الشاعر٤

  :ومتامه
  وضعت أراهط فاستراحوا... اليت ..... 

وضعتهم " وضعت"،  مهموز وخيفف-الشدة-والبؤس ، النداء للتعجب" س للحربيا بؤ: "الشرح
  .ال يكون فيهم امرأة، ما دون العشرة من الرجال: الرهط" أراهط"بالتخلف عن القتال، 

  .فلن تدخر نصرك، إن مل تنصر قومك اآلن: املعىن
 زائدة تقوية "والالم"، يا حرف نداء وبؤس منادى منصوب ألنه مضاف" يا بؤس: "اإلعراب

اسم موصول مبين يف حمل جر نعت " اليت"، مضاف إليه، وهذا النداء تعجيب" واحلرب"، لالختصاص
، وضع فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر تقديره هي يعود إىل احلرب" وضعت"، للحرب

" الفاء عاطفة"وا فاستراح، "اليت"مفعول به لوضعت واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة " أراهط"
" يا بؤس للحرب: "الشاهد. فعل ماض وواو اجلماعة فاعل واجلملة معطوفة على وضعت" استراح"



  .فاقتحمت الالم بني املتضايفني تقوية لالختصاص، يا بؤس احلرب: أصله
، ويف احلماسة أليب متام ٣٦/ ٤، وابن يعيش ١٨١/ ١ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

  .١٠٢/ ٣اخلصائص ، و١٩٧ص

)٢/٧٨٤(  

  

  . إىل أن اإلضافة مبعىن الالم على كل حال١وذهب ابن الصائغ
وأا ليست على تقدير حرف مما ،  االختصاص٢"اإلضافة تفيد: أي"والذي أذهب إليه : ويف االرتشاف

  .٤وال على نيته هـ، ٣"ذكروه"
  :وقوله

  أو أعطه التعريف بالذي تال... واخصص أوال ......... 
: ويتعرف به إن كان معرفة حنو، "غالم رجل: "أن املضاف يتخصص بالثاين إن كان نكرة حنو: يعين

  . كانت اإلضافة معنوية٥"إذا"هذا " غالم زيد"
  :فقد نبه عليها بقوله، فإن كانت لفظية

  وصفا فعن تنكريه ال يعزل... يفعل "وإن يشابه املضاف 
 الفعل املضارع يف كونه مبعىن ٦"شابه"ضاف إذا كان وصفا أن امل: يعين. هو الفعل املضارع" يفعل"

  .مل يتعرف باملضاف إليه؛ ألن إضافته غري حمضة، ال تفيد إال ختفيف اللفظ، احلال واالستقبال
  هل تقدر الالم يف اإلضافة اللفظية؟: فإن قلت

  خالفا لبعض املتأخرين، إذ هي ليست على معىن حرف مما سبق، ال: قلت
__________  

ولد قبل سنة : قال ابن حجر.  هو حممد بن عبد الرمحن بن علي بن أيب احلسن بن الصائغ النحوي١
وصنف ، ويل قضاء العسكر وإفتاء دار العدل. عشر وسبعمائة واشتغل بالعلم يف اللغة والنحو والفقه

ن سنة مات يف خامس عشر شعبا. شرح ألفية ابن مالك والتذكرة عدة جملدات يف النحو وغري ذلك
  .هـ وخلف ثروة واسعة٧٧١

  ".أن اإلضافة ما تفيد"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".ذكروا"ويف جـ ،  أ، ب٣
  ,٨٨٣ راجع االرتشاف ص٤
  ".إن"ويف ب ،  أ، جـ٥
  ".يشابه"ويف جـ ، "يشبه" أ، ويف ب ٦



)٢/٧٨٥(  

  

 على معىن ٢"منصوب" واسم املفعول املضاف إىل ١"وأمثلة املبالغة"يف زعمه أن إضافة اسم الفاعل 
  .الالم

  . يف فصيح الكالم، ورد بأنه ال يطرد يف الصفة املشبهة٣"شائع"واستدل بأن وصوهلا إىل املفعول بالالم 
  :مث مثل قال

  مروع القلب قليل احليل... كرب راجينا عظيم األمل 
 ومروع القلب  مثال السم الفاعل، وعظيم األمل وقليل احليل مثاالن للصفة املشبهة،٤"راجينا"فرب 

  .مثال السم املفعول
  :مث قال

  ... ...........................وذي اإلضافة امسها لفظية 
  .وتسمى أيضا جمازية وغري حمضة، مسيت بذلك؛ ألن فائدا يف اللفظ

اليت تفيد التخصيص والتعريف، تسمى حمضة؛ ألا خالصة من شائبة : يعين" وتلك حمضة: "مث قال
  .االنفصال

  .؛ ألن فائدا يف املعىن"معنويةو"
  :تنبيهات

ذهب ابن برهان وابن الطراوة إىل أن إضافة املصدر إىل مرفوعه أو منصوبه غري حمضة، : األول
  : حمضة لورود السماع بنعته باملعرفة كقوله٥"أا"والصحيح 

__________  
  .والكالم يقتضي ما قلته،  األمثلة١
  ".املنصوب"ويف جـ ،  أ، ب٢
  ".سائغ"ويف جـ ، ، ب أ٣
  . ب، جـ٤
  ".أنه"ويف ب ،  أ، جـ٥

)٢/٧٨٦(  

  

  ١عاذرا فيك من عهدت عذُوال... إن وجدي بك الشديد أراين 
وذهب ابن السراج والفارسي إىل أن إضافة أفعل التفضيل غري حمضة، والصحيح أا حمضة؛ ألنه ينعت 



رسي ومن وافقه إىل أن إضافة االسم إىل الصفة باملعرفة، ونص سيبويه على أن إضافته حمضة، وذهب الفا
  .غري حمضة، وذهب غريهم إىل أا حمضة، وذهب املصنف إىل أا شبيهة باحملضة

  .وغري حمضة،  إىل حمضة٢"أن اإلضافة تنقسم"املعروف : الثاين
  :وهو أنواع، ٣وهو الشبيه باحملضة، وزاد يف التسهيل ثالثا

  .٤ كما تقدم،إضافة االسم إىل الصفة: األول
  ".سعيد كرز"و" يوم اخلميس"و" شهر رمضان: " حنو٥"املسمى إىل االسم"إضافة : والثاين

  .٦"سحق عمامة: "إضافة الصفة إىل املوصوف حنو: والثالث
__________  

  .من اخلفيف. وحبثت فلم أعثر له على قائل، مل أقف على اسم قائله:  قال العيين١
وجد اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء " وجدي"، صبحرف توكيد ون" إن: "اإلعراب
يف حمل النصب " بك"، ضمري مبين يف حمل جر مضاف إليه من إضافة املصدر إىل فاعله" والياء"املتكلم 
يستدعي ثالثة " أراين"و، مجلة يف حمل الرفع خرب إن" أراين"، نعت السم إن منصوب" الشديد"، مفعوله
، "عاذرا: "موصولة يف حمل النصب والثالث قوله" من"من عهدت و: اء والثاين قولهاألول الي: مفاعيل

، أعين عهدته، مفعول ثان لعهدت ومفعوله األول حمذوف وهو الضمري العائد إىل املوصول" عذوال"و
  ".عذوال"حال من " وفيك"

 فلذلك وصف فإنه مصدر مضاف إىل فاعله واكتسب بإضافته التعريف؛، "إن وجدي"يف : الشاهد
  .فلو مل يكتسب تعريفا بإضافته ملا جاز وصفه باملعرفة، "الشديد"باملعرفة وهو 

  ,٤٨/ ٢، والسيوطي يف مهعه ٣٠٦/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  ".تقسيم اإلضافة"ويف أ ،  ب، جـ٢
  ,١٥٥ راجع التسهيل ٣
  ".مسجد اجلامع: " حنو٤
  ".ملسمىاالسم إىل ا"ويف جـ ،  أ، ب٥
  .بالية:  سحق مبعىن٦

)٢/٧٨٧(  

  

  :وقوله
  ١وإن سقيت كرام الناس فاسقينا................. ... 

  .وذهب ابن عصفور إىل أا غري حمضة، وذهب غريه إىل أا حمضة



  :كقوله، إضافة املوصوفات إىل القائم مقام الوصف: الرابع
  ................... ... .........٢عال زيدنا يوم النقَا رأس زيدكم

__________  
  .وهو من البسيط،  عجز بيت قائله بشامة بن حزن النهشلي من قصيدة نونية١

  :وصدره
  إنا حميوك يا سلمى فحيينا

فلما أضيف ، خربه وأصله حميون إياك" حميوك"، إن حرف توكيد ونصب ونا امسه" إنا: "اإلعراب
وإمنا هي ، الفاء لربط اجلواب بالشرط وال شرط هنا" افحيين"، منادى مفرد" يا سلمى"، سقطت النون

وبدخوهلا فهم ما أراده ، الذي يأتيين فله درهم: كما يف قوله، شبيهة بالشرط وفعل وفاعل ومفعول
فكذلك هنا فهم ما أراده من ترتيب لزوم حتيتهم على ، املتكلم من ترتيب لزوم الدرهم على اإلتيان

  .طر الثاينوكذلك الكالم يف الش، حتيتها
  .فإن إضافة الكرام إىل الناس إضافة الصفة إىل املوصوف، "كرام الناس"يف : الشاهد

  .كذا قاله املربد، قائله رجل من طيئ: قال العيين.  صدر بيت٢
  :ومتامه

  بأبيض ماضي الشفرتني مياين
  :وقبله

  أقادكم السلطان بعد زمان... فإن تقتلوا زيدا بزيد فإمنا 
  .ومها من الطويل

: قتل رجال من بين أسد يقال له، زيد من ولد عروة بن زيد اخليل: وقصته أن رجال من طيئ يقال له
  .فقال شاعر طيئ يف ذلك، مث أقيد به بعد، زيد

على يعلي عالء : وأما يف الشرف والرتبة، فيقال، هذا يف املكان، من عال يعلو علوا" عال: "الشرح
  . احلرب-بفتح النون والقاف-" النقا"فاقه، : وكالمها متعد مبعىن

  :ويروى
  عال زيدنا يوم احلمى رأس زيدكم

" زيد"، فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر ال حمل له من اإلعراب" عال: "اإلعراب
عال زيد صاحبنا رأس زيد : أي، مضاف إليه من إضافة املوصوف إىل القائم مقام الوصف" نا"فاعل و

، مفعول به" رأس"، مضاف إليه جمرور بكسرة مقدرة" النقا"و، ظرف زمان منصوب" مويو"، صاحبكم
: جار وجمرور صفة حذف موصوفها أي" بأبيض"، مضاف إليه" كم"مضاف إليه وهو مضاف و" زيد"و

  .صفة أخرى ألبيض" مياين"، صفة ألبيض كالم إضايف" ماضي الشفرتني"، بسيف أبيض
واستشهد به : قال العيين. إضافة املوصوف إىل القائم مقام الوصففإن فيه ، "زيدنا"يف : الشاهد



  .زيدنا وزيدكم: فأضافه كما أضيفت النكرات فقال، أجرى زيدا جمرى النكرات: وقال، الزخمشري
/ ١، وابن هشام يف املغين ٤٤/ ١، وابن يعيش ٣٠٧/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  .انة األدب من خز١١٨والشاهد رقم ، ٥٠

)٢/٧٨٨(  

  

 الصفتني وجعل املوصوف خلفا عنهما يف ١"فحذف"، عال زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم: أي
  .اإلضافة
وقد يكون يف ، ٢"يومئذ: "وأكثر ما يكون يف أمساء الزمان املبهمة حنو، إضافة املؤكَّد إىل املؤكِّد: اخلامس

  : كقول الشاعر٣"غريها"
  ٤سريضيكما منها سنام وغاربه... لد إنه فقلت اجنوا عنها جنا اجل

  .أراد اكشطا عنها اجللد؛ ألن النجا هو اجللد
__________  

  ".حبذف"ويف جـ ،  أ، ب١
  .يومئذ وحينئذ وعامئذ: واألمثلة، "حينئذ"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".غريمها"ويف جـ ،  أ، ب٣
وقال الصاغاين . تاب املقصور واملمدودقاله أبو علي البغدادي يف ك، قائله هو أبو اجلراح:  قال العيين٤

فقال معتذرا ، إا مهزولة: هو أبو الغمر الكاليب، وقد نزل عنده ضيفان فنحر هلما ناقة فقاال: يف العباب
  .وهو من الطويل، هلما

النجا " جنا اجللد"، خياطب الضيفني، إذا سلخته، أمر لالثنني من جنوت جلد البعري عنه" اجنوا: "الشرح
  .أعلى الظهر" غاربه"،  اسم اجللدمقصور

فعل أمر مبين على حذف " اجنوا"، فعل وفاعل" قلت"الفاء عاطفة على ما قبلها و" فقلت: "اإلعراب
مضاف إليه من " اجللد"و، مفعول به" جنا"، جار وجمرور" عنها"، النون والواو ضمري يف حمل رفع فاعل

، جار وجمرور" منها"، مجلة يف حمل رفع خرب إن" ريضيكماس"، إن وامسها" إنه"، إضافة املؤكد إىل املؤكد
  .عطف عليه واهلاء مضاف إليه" وغاربه"، "يرضي"فاعل " سنام"

واألحسن . هكذا قال ابن أم قاسم: فإنه أضاف املؤكد إىل املؤكد، قال العيين، "جنا اجللد"يف : الشاهد
جللد مع أن النجا هو اجللد؛ ألن العرب تضيف أن يقال فيه ما قاله الفراء، وهو إمنا أضاف النجا إىل ا

  .حق اليقني، ولدار اآلخرة: كقوله، الشيء إىل نفسه إذا اختلف اللفظ
  . من خزانة األدب٣٠٩والشاهد ، ٣٠٧/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه



)٢/٧٨٩(  

  

  :إضافة امللغى إىل املعترب حنو: السادس
   ... ...............................١ماإىل احلول مث اسم السالم عليك

  :كقول بعض الطائيني، إضافة املعترب إىل امللغى: السابع
  ٢ألهل دمشق الشام شوق مربح... أقام ببغداد العراق وشوقه ... 

  :أمهل املصنف هنا نوعني مما ال يتعرف باإلضافة: الثالث
  ".رجل وأخيهرب : "ما وقع موقع نكرة ال تقبل التعريف حنو: أحدمها

  ".فعل ذلك جهده، وطاقته"، و"كم ناقة وفصيلها"و
__________  

  .وهو من الطويل،  صدر بيت قائله لبيد بن ربيعة العامري١
  :وعجزه

  ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر
 ،عاطفة" مث"، يف البيت قبله" وال ختمشا: "بقرينة قوله" بابكيا"جار وجمرور متعلق " إىل احلول: "اإلعراب

جار وجمرور خرب املبتدأ " وعليكما"، مضاف إليه من إضافة امللغى إىل املعترب" والسالم"، مبتدأ" اسم"
فعل الشرط جمزوم حبذف حرف العلة والفاعل ضمري " يبك"و، "شرطية"من ، الواو عاطفة" من"و

اء واقعة يف الف" فقد"، نعت له" كامال"و، ظرف زمان منصوب" حوال"، مستتر تقديره هو يعود على من
واجلملة ، فعل ماض والفاعل ضمري مستتر تقديره هو" واعتذر"، جواب الشرط وقد حرف حتقيق

  .جواب الشرط
لفظ : يعين، مضاف إىل السالم وهو إضافة امللغى إىل املعترب" اسم"فإن ، "مث اسم السالم"يف : الشاهد

  .االسم هنا ملغى؛ ألن دخوله وخروجه سواء
  . عليكمامث السالم: واملعىن

، ١٤/ ٣، وابن يعيش ٤٩/ ٢، والسيوطي يف مهعه ٣٠٧/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  ,٢٩/ ٣واخلصائص ،  من خزانة األدب٣٠٥والشاهد رقم 

  .وهو من الطويل، وحبثت فلم أعثر على قائله، قائله بعض الطائيني:  قال العيين واملرادي٢
  .جهده: أي، برح به األمر تربحيا: شديد، يقال: أي" مربح: "الشرح

يف حمل النصب على " ببغداد"، فعل ماض مبين على الفتح والفاعل ضمري مستتر" أقام: "اإلعراب
، مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة" العراق"، وبغداد ال ينصرف فلما أضيف اجنر بالكسر، املفعولية

صفته واجلملة وقعت حاال وشوق مصدر " مربح"، الواو للحال شوق مبتدأ وخربه شوق الثاين" وشوقه"



  .يف حمل نصب على املفعولية" ألهل دمشق الشام"، مضاف إىل فاعله
فإن اإلضافة فيهما إضافة املعترب إىل امللغى؛ وذلك ألن ، "دمشق الشام"و" ببغداد العراق"يف : الشاهد

  .دخول العراق والشام وخروجهما سواء
  .٤٩/ ٢والسيوطي يف مهعه ، ٣٠٧/ ٢شرحه لأللفية ذكره األمشوين يف : مواضعه

)٢/٧٩٠(  

  

  :وحنو
  ١ال أباك ختوفيين............... ... 

  .ال تعمل يف املعرفة" ال"ألن رب وكم جيران املعارف، واحلال ال تكون معرفة، و
  .٢ما ال يقبل التعريف؛ لشدة إامه كغري ومثل وحسب: ثانيهما

تتعرف إذا وقعت بني متضادين، وزعم ابن : تتعرف أبدا، وقال السريايفال " غري"وزعم املربد أن 
  .٤"معرفني" "غري ومثل" واحدا كانت ٣"واملماثل"السراج أنه إذا كان املغاير 

  مغايرة خاصة ومماثلة" مثل"و" بغري"وقد يعنى : قال يف شرح التسهيل
__________  

  .وهو من الوافر،  جزء من بيت أليب حية النمريي١
  :ومتام البيت

  ......................مالق... أباملوت الذي ال بد أين 
  ".فحذف النون األخرية، ختوفينين: أراد: "قال ابن منظور: الشرح

: وعلى هذا قرأ بعض القراء: ".... ١٠٩/ ١وقال الشيخ حممد حميي الدين يف تعليقه على األمشوين 
  ".ني استثقاالفأذهب إحدى النون} فَبِم تبشرونَ{

اسم موصول " الذي"، ختوفيين: جار وجمرور متعلق بقوله" باملوت"اهلمزة لالستفهام " أباملوت: "اإلعراب
خرب أن وأن وامسها وخربها يف " مالق"، أن وامسها" أين"، اسم ال" بد"، نافية للجنس" ال"، نعت للموت

مع امسها وخربها " ال"و" ال"مبحذوف خرب تأويل مصدر جمرور حبرف جر حمذوف واجلار وارور متعلق 
" أبا"ال نافية للجنس " ال أباك"، "مبالق"ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول والعائد ضمري منصوب 

اسم ال منصوب باأللف وأبا مضاف والضمري مضاف إليه وخرب ال حمذوف واجلملة ال حمل هلا من 
فعل " ختوفيين"و، وارور والعامل الذي هو ختوفييناإلعراب معترضة بني املعمول الذي هو اجلار 

مضارع مرفوع بالنون احملذوفة للتخفيف، وياء املخاطبة فاعل والنون املوجودة للوقاية والياء بعد النون 
  .مفعول به



  .ال تعمل يف املعرفة" ال"وإن ، وقع موقع نكرة ال تقبل التعريف" أبا"حيث إن " ال أباك"يف : الشاهد
وحمب الدين مرتضي يف تاج العروس ، ١٢ ص١٨ذكره ابن منظور يف لسان العرب جـ: مواضعه

، وابن هشام يف ١٠٥/ ٢، وابن يعيش يف شرح املفصل ٦٨وابن مالك يف التسهيل ص، ٥ ص١جـ
  ,٤٥/ ١، والسيوطي يف مهعه ٣٤٣الشذور ص

  ,٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦ راجع األمشوين ٢
  ".املقابل"ويف أ، جـ ،  ب٣
  ".معرفتني" جـ ويف،  أ، ب٤

)٢/٧٩١(  

  

إذا وقع بني ضدين، وأجاز بعض العلماء منهم " غري"وأكثر ما يكون ذلك يف . خاصة فيحكم بتعريفها
فيه بني متضادين " غري" لوقوع ٢} غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم{: ١"قوله تعاىل"السريايف أن يعمل على هذا 

 به النكرة مع وقوعه بني ٤"فنعت"، ٣} حا غَير الَّذي كُنا نعملُنعملْ صال{: وليس بالزم؛ لقوله تعاىل
  .هـ. ا. متضادين

  :مث قال
  ووصل أل بذا املضاف مغتفر

بل ، أن وصل أل مبا إضافته لفظية مغتفر ال مطلقا: يعين،  للمضارع٥"املشابه"اإلشارة إىل الوصف 
  ".عراجلعد الش: "حنو" أل"بشرط كونه مضافا إىل ما فيه 

" الضاربا زيد: "أو مثىن أو جمموعا على حدة حنو" الضارب رأس اجلاين: "أو مضافا إىل ما فيه أل حنو
  ".املكرمو عمرو"و

اتبع سبيل : أي" سبيله اتبع: " بقوله٦"فكاملفرد وعنهما احترز"وأما مجع التكسري ومجع املؤنث السامل 
 فيما ٧"بذا املضاف"مفهوم الشرط أن وصل أل : تفإن قل. املثىن يف سالمة واحده وإعرابه باحلرفني

  .سوى هذه الصور األربع غري مغتفر
 أن يكون الثاين مضافا إىل ١٠"هي" و٩"أيضا" يغتفر فيها ذلك ٨وقد ذكر يف التسهيل صورة خامسة

  :كقوله، ضمري املقرون بأل
__________  

  . ب١
  . من سورة الفاحتة٧ من اآلية ٢
  .فاطر من سورة ٣٧ من اآلية ٣



  ".فنكت"ويف أ ،  ب، جـ٤
  ".به"ويف أ ،  ب، جـ٥
  ".فمنهما حترزا"ويف ب ،  أ، جـ٦
  . ب٧
  ,١٥٦، ١٣٧ راجع التسهيل ص٨
  . أ، جـ٩

  ".هو"ويف أ ،  ب، جـ١٠

)٢/٧٩٢(  

  

   ... ........................١الود أنت املستحقة صفوه
  .يف جوازهاوللخالف ،  هنا لقلتها٢"الصورة"إمنا أمهل هذه : قلت

فإن املربد منع اجلر يف حنو ذلك وأوجب النصب، ولكن الصحيح جوازه؛ لثبوته يف املستحقة صفوه 
  . روي باجلر٣"هكذا"

  :مث قال
  ثأنيثا إن كان حلذف موهال... ورمبا أكسبت ثان أوال 

ف إليه أن املضاف قد يؤنث لتأنيث املضاف إليه، بشرط صحة حذفه، واالستغناء عنه باملضا: يعين
  : أربعة أنواع٤"فيشمل"

  :أن يكون املضاف بعضا وهو مؤنث كقوله: األول
__________  

  .من الكامل، وحبثت فلم أعثر على قائله. مل أقف على اسم قائله: قال العيين،  صدر بيت١
  :وعجزه

  مين وإن مل أرج منك نواال
اليت تستوجب مبا اشتملت عليه " حقةاملست"،  احملبة-بضم الواو أو فتحها أو كسرها-" الود: "الشرح

إذا أمله ، مضارع رجا الشيء يرجوه رجا ورجاوة" أرج"، خالصه ولبابه" صفوه"، من صفات وممادح
  .عطاء: أي" نواال"، وطمع فيه

  .أنت اليت تستحقني خالص موديت وحمبيت، ولست أطمع يف نوالك وال أرجو منك جزاء: املعىن
، خرب املبتدأ الثاين واجلملة خرب املبتدأ األول" املستحقة صفوه"، مبتدأ ثانمبتدأ وأنت " الود: "اإلعراب

وصفوه مضاف والضمري مضاف إليه وهو ضمري ما هو مقرون بأل الذي ، واملستحقة مضاف إىل صفوه



حرف نفي وجزم " مل"، شرطية" إن"، الواو عاطفة" وإن"، جار وجمرور متعلق باملستحقة" مين"، هو الود
جار وجمرور متعلق " منك"، فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العلة واجلملة مجلة الشرط" أرج"، وقلب

ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وصدر الكالم أغىن عن " أرج"مفعول به وفاعل " نواال"، بالفعل قبله
  .اجلواب
وصفا مع كون حيث أضاف االسم املقترن بأل وهو املستحقة؛ لكونه " املستحقة صفوه"يف : الشاهد

  .املضاف إليه مضافا إىل صفوه يعود إىل ما فيه أل وهو الود
  ,٣٠٨/ ٢، واألمشوين ٤٨/ ٢ذكره ابن هشام يف شرحه لأللفية، والسيوطي يف مهع اهلوامع : مواضعه

  ".الصور"ويف جـ ،  أ، ب٢
  ".لكذاي"ويف أ ،  ب، جـ٣
  ".فشمل"ويف ب، جـ ،  أ٤

)٢/٧٩٣(  

  

  ١تناإذا بعض السنني تعرق
  .ألن بعض السنني سنة

  :أن يكون بعضا وهو مذكر كقوله: والثاين
  ٢كما شرقت صدر القناة من الدم............. ... 
__________  

  .وهو من الوافر،  صدر بيت جلرير من قصيدة مدح ا هشام بن عبد امللك بن مروان١
  :وعجزه

  كفى األيتام فقد أيب اليتيم
مبعىن أغىن يتعدى إىل " كفى"، رقت العظم إذا أكلت ما عليه من اللحمتع: يقال" تعرقتنا: "الشرح

  .مفعولني أوهلما األيتام وثانيهما فقد
  .يريد أا أذهبت أموالنا ومواشينا وقد كفى األيتام فقد آبائهم؛ ألنه أنفق عليهم وأعطاهم: املعىن

،  يفسره تعرقتنا املذكورفاعل فعل حمذوف" بعض"، ظرف ملا يستقبل من الزمان" إذا: "اإلعراب
مفعول أول " األيتام"، مبعىن أغىن يتعدى إىل مفعولني" كفى"، مجلة من فعل وفاعل ومفعول" تعرقتنا"

" اليتيم"، مضاف إليه" أيب"، مفعول ثان منصوب بالفتحة الظاهرة" فقد"، منصوب بالفتحة الظاهرة
  .مضاف إليه

  .تعرقتنا بالتأنيث: ؛ وهلذا قالاكتسب التأنيث مما بعده" بعضا"أن : الشاهد



  . من اخلزانة٢٨٨والشاهد رقم ، ٢٥/ ١ذكره سيبويه يف كتابه : مواضعه
  .وهو من الطويل،  عجز بيت قائله األعشى ميمون بن قيس٢

  :وصدره
  وتشرق بالقول الذي قد أذعته

  .الرمح" صدر القناة"أفشيته، " أذعته"، إذا غص، بريقه" تشرق: "الشرح
" الذي"، جار وجمرور يف حمل نصب مفعوله" بالقول"، فعل مضارع والفاعل ضمري" تشرق: "اإلعراب

فعل وفاعل ومفعول واجلملة ال حمل هلا من " أذعته"، حرف حتقيق" قد"، اسم موصول صفة للقول
، فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة" صدر"، الكاف للتشبيه وما مصدرية" كما"، اإلعراب صلة املوصول

  .جار وجمرور" من الدم"، ضاف إليه جمرور بالكسرةم" القناة"
ولكن ملا كان " شرق"فإا مؤنثة وفاعلها وهو الصدر مذكر، وكان القياس " شرقت صدر"يف : الشاهد

  .الصدر الذي هو مضاف بعض املضاف إليه أعطي له حكمه
، ٤٩/ ٢عه ، وأيضا يف مه٧٤والسيوطي ص، ٣١٠/ ٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١١٣/ ٢وابن هشام يف املغين 

)٢/٧٩٤(  

  

  :أن يكون وصفا للمؤنث كقوله: والثالث
  ١أعاليها مر الرياح النواسم... مشني كما اهتزت رماح تسفَّهت 

اجتمعت :  كقوهلم٢" للسقوط"أال يكون بعضا وال وصفا، ولكنه شبيه بالبعض يف صالحيته : والرابع
  .٣أهل اليمامة

  :كقول عنترة" كل"وهو أن يكون املضاف ، ي خامساوذكر الفارس
   ... .....................٤جادت عليه كل عني ثَرة

__________  
  .وهو من الطويل،  قائله ذو الرمة غيالن بن عقبة١

إذا أمالتها ، تسفهت الرياح الغصون: من قوهلم" تسفهت"، مالت واضطربت" اهتزت: "الشرح
  . نامسة، وهي الرياح اللينة أول هبوامجع" النواسم"، وحركتها

  .فهن حياكني رماحا مرت ا ريح فأمالتها، إن هؤالء النسوة قد مشني يف اهتزاز ومتايل: يقول: املعىن
اهتز فعل " اهتزت"، مصدرية" ما"الكاف حرف تشبيه وجر " كما"، فعل وفاعل" مشني: "اإلعراب

املصدرية وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور " ما"و، فاعل اهتزت" رماح"، ماض والتاء للتأنيث



  .إخل... مشني مشيا كائنا كاهتزاز: أي، بالكاف واجلار وارور متعلق مبحذوف صفة ملوصوف حمذوف
أعايل مفعول به لتسفه وأعايل مضاف والضمري " أعاليها"، تسفه فعل ماض والتاء للتأنيث" تسفهت"

نعت للرياح، ومجلة " النواسم"، مضاف إليه" الرياح"مضاف " رم"فاعل تسفهت و" مر"، مضاف إليه
  ".لرماح"نعت " تسفهت"

" مر"حيث أنث الشاعر الفعل بتاء التأنيث مع أن فاعله مذكر وهو " مر الرياح... تسفهت"يف : الشاهد
  ".الرياح"والذي جلب له ذلك إمنا هو املضاف إليه، وهو 

، ٣١٠/ ٢واألمشوين ، ٣٨/ ٢، وابن عقيل ١٥٧الناظم صابن : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٤١٧/ ٢، واخلصائص ٢٥/ ١، وسيبويه ٨٦وداود، واملكودي ص

  ".يف السقوط"ويف جـ ،  أ، ب٢
اجتمعت أهل اليمامة ألنه يقول يف : ومسعنا من يوثق به من العرب يقول: "٢٦/ ١ قال سيبويه ٣

فترك ، فأنث الفعل يف اللفظ إذ جعله يف اللفظ لليمامة، أهل اليمامة: اجتمعت اليمامة يعين: كالمه
  ".اللفظ على ما يكون عليه يف سعة الكالم

  .وهو من الكامل،  صدر بيت قائله عنترة بن شداد العبسي٤
  :ومتامه

  فتركن كل حديقة كالدرهم
، ارةكل قر: ويروى" كل حديقة"،  كل عني كثرية املاء-بفتح الثاء وتشديد الراء-" ثرة: "الشرح

  . =فصار كدور الدرهم ، أن املاء ملا اجتمع استدار أعاله: معناه" فتركن كل حديقة"

)٢/٧٩٥(  

  

  . والتأنيث يف هذا النوع أفصح خبالف ما قبله١} يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ{ومنه 
  :تنبيه

  :ومنه قول الشاعر، قد يرد مثل ذلك يف التذكري
  ٢ني على اجتناب التواينمع... رؤية الفكر ما يئول له األمر 

  :مث قال
  معىن وأول مومها إذا ورد... وال يضاف اسم ملا به احتد 

__________  
جار وجمرور والضمري يرجع إىل النبت يف " عليه"، جاد فعل ماض والتاء للتأنيث" جادت: "اإلعراب= 

فعل " تركن" عاطفة الفاء" فتركن"، نعت لعني" ثرة"و، مضاف إليه" عني"و، فاعل" كل"، البيت قبله



  .جار وجمرور نعت حلديقة" كالدرهم"، مضاف إليه" حديقة"، مفعول به" كل"، وفاعل
حيث أنث مع إسناده إىل لفظة كل؛ الكتساب كل التأنيث من املضاف إليه " جادت"يف : الشاهد
  .بإضافته
 يف شرحه لأللفية ، واألمشوين٧٤/ ٢، والسيوطي يف مهعه ١٦٨/ ١ذكره ابن هشام يف املغين : مواضعه

٣١٠/ ٢,  
  . من سورة آل عمران٣٠ من اآلية ١
  .وهو من اخلفيف، وحبثت فلم أعثر له على قائل. مل أقف على اسم قائله:  قال العيين٢

  ".على اكتساب الثواب: "ويروى" على اجتناب التواين"، ما يرجع له األمر" ما يئول: "الشرح
مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة من إضافة " الفكر"، الظاهرةمبتدأ مرفوع بالضمة " رؤية: "اإلعراب

يعين ، مجلة وقعت مفعوال للمصدر أو يف حمل جر صفة للفكر" ما يئول له األمر"، املصدر إىل فاعله
" اجتناب"، حرف جر" على"، خرب املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة" معني"، الفكر الذي يرجع إليه األمر

  ".معني: "مضاف إليه واجلار وارور متعلق بقوله" اينالتو"، جمرور ا
الفكر الذي يئول له األمر وجيوز أن : فكأنه قال، "هلا: "ومل يقل" له: "حيث قال" له األمر"يف : الشاهد

فإنه مذكر مع أن املبتدأ مؤنث، وذلك لسريان التذكري إليه من " معني: "يكون االستشهاد يف قوله
  .العيين. هـ. ا. فكراملضاف إليه وهو ال

، وداود، واملكودي ٣١١/ ٢واألمشوين ، ١٥٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٤٩/ ٢، وأيضا يف مهعه ٧٤، والسيوطي ص٨٧ص

)٢/٧٩٦(  

  

ال بد من كون املضاف غري املضاف إليه بوجه ما؛ ألن املضاف يتخصص أو يتعرف باملضاف إليه، 
  .يتعرف بنفسه، وما أوهم ذلك أولوالشيء ال يتخصص وال 

كأنك ،  األول باملسمى، والثاين باالسم١"فيؤول" "سعيد كرز: "فما يوهم اإلضافة إىل املرادف حنو
  .جاءين مسمى هذا اللقب: قلت

، بإضافة الشيء إىل جنسه، وجرد قطيفة"، "سحق عمامة: "ومما يوهم إضافة الصفة إىل املوصوف قوهلم
  .٢"سحق من عمامة: أي

  ".مسجد اجلامع: "ومما يوهم إضافة املوصوف إىل صفته قوهلم
  .مسجد املكان اجلامع: أي، فيؤول حبذف املضاف إليه وإقامة صفة مقامه

وذهب الكوفيون إىل أن الصفة ذهب ا مذهب اجلنس مث أضيف املوصوف إليها كما يضاف بعض 



  .وعلى هذا فال حذف، "خامت حديد: "اجلنس إليه يف حنو
  .٣"ال ينقاس"افة الصفة إىل موصوفها، واملوصوف إىل صفته وإض

وأجاز الفراء إضافة الشيء إىل ما مبا معناه؛ الختالف اللفظني، ووافقه ابن الطراوة وغريه ونقله يف 
  . عن الكوفيني٤النهاية

  .وهي اآلخرة،  أضيفت الدار إىل اآلخرة٥} ولَدار الْآخرة{: وقال الفراء
  .يف الشيء إىل نفسه إذا اختلف لفظه كيوم اخلميسوالعرب قد تض
  .٨} حبلِ الْورِيد{ و ٧} حب الْحصيد{ و ٦} حق الْيقنيِ{: وذكر مثال منها

__________  
  ".فيئولون"ويف أ ،  ب، جـ١
شيء جرد من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس : أي: ".... ٣١١/ ٢وقال األمشوين ،  جـ٢

  ".العمامة
  ".ال يقاس"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . كتاب البن اخلباز٤
  . من سورة النحل٣٠ من اآلية ٥
  . من سورة الواقعة٩٥ من اآلية ٦
  . من سورة ق٩ من اآلية ٧
  . من سورة ق١٦ من اآلية ٨

)٢/٧٩٧(  

  

  .١وظاهر التسهيل وشرحه موافقة الفراء
  :مث قال

  ... ...................وبعض األمساء يضاف أبدا 
إذ األصل جواز إفراد ،  التنبيه على األمساء اليت الزمت اإلضافة خلروجها عن األصل٢"إىل"إمنا احتيج 

  .االسم عن اإلضافة
  : لإلضافة على قسمني٣"املالزمة"مث األمساء 

  ".لدى" و٤"محادى"و" قصارى: "قسم يالزمها لفظا ومعىن حنو
  ".يأ"و" بعض"و" كل: "وقسم يالزمها معىن ال لفظا حنو

  :وإىل هذا أشار بقوله



  وبعض ذا قد يأت لفظا مفردا................... ... 
  :تنبيهات

  :لكلٍّ موضعان تلزم فيهما اإلضافة لفظا ومعىن: األول
  . توكيدا خالفا للفراء والزخمشري يف التوكيد٦"وقعت"إذا :  نعتا، واآلخر٥"وقعت"إذا : أحدمها

  . أبو احلسن٧"حكاه"احلال فيما ونصبه على " كل"شذ تنكري : الثاين
  .٨"عليه" "أل"فال ميتنع إدخال ، وعلى هذا

مررت بكل : "وقالوا،  اإلضافة٩"بنية"معرفتان " كال وبعضا"مذهب سيبويه واجلمهور أن : الثالث
  .١٠"ببعض جالسا"و" قائما

__________  
  ,٣١١/ ٢ راجع األمشوين ١
  ".على"ويف أ ،  ب، جـ٢
  ".الزمةال" أ، جـ، ويف ب ٣
  .غايته:  قصارى ومحادى مبعىن٤
  ".وقع"ويف أ، جـ ،  ب٥
  ".وقع" ب، ويف أ، جـ ٦
  ".ذكره"ويف جـ ،  أ، ب٧
  . ب٨
  ".على نية"ويف ب ،  أ، جـ٩

وهي معرفة ال توصف وال تكون ، هذا باب ما ينتصب خربه ألنه معرفة: "٢٧٣/ ١ قال سيبويه ١٠
  ".ت ببعض قائما وبعض جالساومرر، مررت بكل قائما: وذلك قولك. وصفا

)٢/٧٩٨(  

  

 نصفا وثلثا وسدسا ١"إن: "وذهب الفارسي إىل أما نكرتان، وألزم من قال بتعريفهما أن يقول
  .معارف؛ ألا يف املعىن مضافات، وهي نكرة بإمجاع

  .على إرادته" كل وبعض"ورد بأن العرب حتذف املضاف وتريده وقد ال تريده، ودل جميء احلال بعد 
  : أنواع٣"ثالثة" لإلضافة ٢مث إن املالزم

  .٤"املضمر"ما لزم اإلضافة إىل : أحدها
  .٦"واملضمر" إىل الظاهر ٥"ما يضاف: "والثاين



  .ما لزم اإلضافة إىل اجلملة: والثالث
  :وقد أشار إىل األول بقوله

  إيالؤه امسا ظاهرا حيث وقع... وبعض ما يضاف حتما امتنع 
  وشذ إيالء يدي للىب... ى كوحد لىب ودواىل سعد

 والزم اإلفراد ٧"املضمر"يف باب احلال، وهو مالزم لإلضافة إىل " وحد"تقدم الكالم على نصب 
  .والتذكري؛ ألنه مصدر، ورمبا ثين مضافا إىل ضمري مثىن

 ووحد منصوب دائما، وقد جير بإضافة ٩"وعلى وحديهما، جلسا على وحدمها "٨حكى ابن سيده
  .يرينسيج وجحيش وع
__________  

  . ب، جـ١
  ".الالزم"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".على ثالثة"ويف ب ،  أ، ج٣
  ".الضمري"ويف ب ،  أ، جـ٤
  ".ما لزم اإلضافة"ويف جـ ،  أ، ب٥
  . أ، جـ٦
  ".الضمري"ويف ب ،  أ، جـ٧
اللغة، مل يكن يف زمانه أعلم منه بالنحو و، كان حافظا. علي بن أمحد بن سيده النحوي األندلسي:  هو٨

: دخلت مرسية فتشبث يب أهلها ليسمعوا علي غريب املصنف، فقلت هلم: قال أبو عمر الطلمنكي
فقرأ علي من أوله إىل آخره من حفظه ، فأتوا برجل أعمى يعرف بابن سيده، انظروا من يقرأ عليكم

  .نةمات سنة مثان ومخسني وأربعمائة عن حنو ستني س. شرح كتاب األخفش وغريه. فعجبت منه
  ".جلسا على وحديهما وحدما"ويف ب ،  أ، جـ٩

)٢/٧٩٩(  

  

  .واألخري للذم، واألول للمدح
  .١وزاد بعضهم قريع وحده وهو للمدح، وقد جير بعلى كما سبق

لبيك وسعديك : فتقول، ٢"املضمر"فهي مصادر مثناة تلزم اإلضافة إىل " لىب ودواىل وسعدى"وأما 
  .ك وحجازيك وحذاريكحنانيك وهذاذي: ودواليك وحنوها

  . وال مفرد له-بفتح احلاء-ومن املصادر املثناة حذاريك : قال يف النهاية



  :تنبيهات
: ويقدر يف غري لبيك من لفظه والتقدير يف لبيك، الناصب هلذه املصادر واجب اإلضمار: األول

  . إجابتك، وكأنه من ألب باملكان إذا قام به٣"أجبت"
  . وحده، وأما سعديك فال يستعمل إال تابعا للبيكجيوز استعمال لبيك: الثاين

  .٤إجابة بعد إجابة: أراد بقول لبيك وسعديك: قال سيبويه
  .٥"ال تقع على الواحد"هذه التثنية عند اجلمهور للتكثري : الثالث
 من اإلعراب ٦"له"ذهب األعلم، إىل أن الكاف يف لبيك وأخواته حرف خطاب ال موضع : الرابع

  .لشبه اإلضافةوحذفت النون 
__________  

هو نسيج وحده وقريع وحده إذا قصد قلة نظريه يف : يقال: "... ٥٠/ ٢ قال السيوطي يف مهعه ١
السيد، وهو جحيش وحده : اخلري، وأصله يف الثوب؛ ألنه إذا كان رفيعا مل ينسج على منواله، والقريع

هو احلمار، وجحش وهو ولده يذم ما و" عري"وعيري وحده إذا قصد قلة نظريه يف الشر ومها مصغر 
: مها نسيجا وحدمها وهم نسجاء وحدهم وهي نسيجة وحدها وهكذا، وقيل: املنفرد باتباع رأيه، ويقال

  ....".مها نسيج وحدمها وهكذا: ال يتصل بنسيج وإخوته العالمات فيقال
  ".الضمري"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".أجبتك"ويف أ ،  ب، جـ٣
كلما أجبتك يف أمر : كأن يقول، لبيك وسعديك إجابة: كأمنا أراد بقوله: "١٧٥/ ١" قال سيبويه ٤

  ".فأنا يف األمر اآلخر جميب، وكأن هذه التثنية أشد توكيدا
  ".ال شفع الواحد" ب ويف أ، جـ ٥
  ".هلا" ب ويف أ، جـ ٦

)٢/٨٠٠(  

  

ين على الكسر، لقلة لب، على أنه مفرد لبيك غري أنه مب: ١حكى سيبويه عن بعض العرب: اخلامس
  .جعلوه اسم فعل: وقال املصنف، إجابة: ينصب نصب املصدر كأنه قال: واختلف فيه؛ فقيل. متكنه
  :وقوله

  وشذ إيالء يدي للىب
  :أشار إىل أنه شذت إضافته إىل الظاهر يف قوله

  ٢فلىب فلىب يدي مسور... دعوت ملا نابين مسورا 



  :تنبيه
  . وأصله لىب قلبت ألفه ياء لإلضافة إىل املضمر كما يف عليكذهب يونس إىل أن لبيك اسم مفرد

__________  
  ".ولكن موضعه نصب، فيجريه جمرى أمس وفاق، لب: وبعض العرب يقول: "١٧٦/ ١ قال سيبويه ١
وهو من ، ألعرايب من بين أسد: ، وقال العيين١٧٦/ ١ من أبيات سيبويه اليت مل يعرفوا هلا قائال ٢

  .املتقارب
 -بكسر امليم وسكون السني وفتح الواو-" مسور"، نزل يب وأصابين" نابين"، طلبت" دعوت: "الشرح

املراد الدعاء ملسور بأن جياب دعاؤه كلما دعا إجابته بعد " لىب يدي مسور"، أجاب" لىب"، اسم رجل
  .إجابة، وإمنا خص يديه بالذكر؛ ألما اللتان أعطتاه ما سأل

فالراجز . فأجابه إىل ذلك، عا رجال آخر امسه موسر ليغرم عنه دية لزمتهأصل هذا أن رجال د: املعىن
  .دعوت مسورا لألمر الذي نزل يب فلباين، مث دعا له: يقول

اسم موصول مبين على السكون " ما"، الالم حرف جر للتعليل" ملا"، فعل وفاعل" دعوت: "اإلعراب
ناب فعل ماض وفاعله ضمري مستتر فيه جوازا " بيننا"، يف حمل جر بالالم واجلار وارور متعلق بدعوت

" مسورا"، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، تقديره هو يعود إىل ما والنون للوقاية والياء مفعول به
فعل ماض والفاعل ضمري مستتر فيه جوازا تقديره هو " لىب"، الفاء عاطفة" فلىب"، مفعول به لدعوت

، الفاء للتعليل" فلىب يدي مسور: "وقوله، "دعوت مسورا" على مجلة يعود إىل مسور واجلملة معطوفة
وهو مضاف ويدي مضاف إليه ويدي ، مصدر منصوب على املفعولية املطلقة بفعل حمذوف" ولىب"

  .مضاف ومسور مضاف إليه
  .وذلك شاذ، "يدي"إىل االسم الظاهر وهو " لىب"حيث أضاف " فلىب يدي"يف : الشاهد
، ٣١٣/ ٢واألمشوين ، ٤١/ ٢، وابن عقيل ١٥٩ابن الناظم ص: شراح األلفيةذكره من : مواضعه

/ ٢، وأيضا يف املغين ١٩١/ ٢، وابن هشام ٨٧وداود، والسندويب، واألصطهناوي، واملكودي ص
 من ٩٣والشاهد رقم ، ١٩١/ ١وابن يعيش ، ١٩٠/ ١، وأيضا يف اهلمع ٧٥، والسيوطي ص١٤٣
  .١٧٦/ ١والكتاب ، اخلزانة

)٢/٨٠١(  

  

قد ذكر يف شرح : فإن قلت، ١إلثبات الياء مع الظاهر" فلىب يدي مسور: "ورد عليه سيبويه بقوله
  : الغائب شاذة كإضافته إىل الظاهر، ومنه قول الراجز٢"املضمر"إن إضافة لبيك إىل : التسهيل

  ٣لقلت لبيه ملن يدعوين



  .وظاهر كالمه هنا جواز إضافته إىل املضمر مطلقا
  .جواز إضافته لكل مضمر" امتنع إيالؤه امسا ظاهرا: "زم من قولهال يل: قلت

__________  
وزعم يونس أن لبيك اسم واحد، ولكنه جاء على هذا اللفظ يف اإلضافة : "١٧٦/ ١ قال سيبويه ١

  :عليك، وقال سيبويه: كقولك
  فلىب فلىب يدي مسور... دعوت ملا نابين مسورا 

  .على زيد إذا أظهرت االسم: يدي مسور؛ ألنك تقولفلىب : فلو كان مبرتلة على لقال
  ".الضمري"ويف ب، جـ ،  أ٢
  .من الرجز، وحبثت فلم أعثر له على قائل، مل أقف على اسم قائله:  قال العيين٣

  :وقبله
  ...إنك لو دعوتين ودونيزوراء ذات مترع بيون 

بزنة " بيون"، ممتد" مترع"،  األرض البعيدة األطراف-بفتح الزاي وسكون الواو-" زوراء: "الشرح
فيه التفات من اخلطاب إىل " لبيه"الواسعة الرأس الضيقة األسفل، : البئر البعيدة القعر، وقيل: صبور

  .لبيك: لقلت لك: الغيبة، واألصل أن يقول
ألجبتك إجابة ، إنك لو ناديتين وأمامي أرض بعيدة األطراف واسعة األرجاء ذات ماء بعيد الغور: املعىن

  .عد إجابة، يريد أنه ال تعوقه عن إجابته صعاب وال شدادب
، شرطية غري جازمة" لو"، إن حرف توكيد ونصب والكاف ضمري املخاطب امسه" إنك: "اإلعراب

، "لو"دعا فعل ماض وضمري املخاطب فاعله والنون للوقاية والياء مفعول به واجلملة شرط " دعوتين"
، متعلق مبحذوف خرب مقدم ودون مضاف وياء املتكلم مضاف إليهظرف " دوين"، الواو للحال" دوين"و
، نعت لزوراء وذات مضاف" ذات"، مبتدأ مؤخر ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال" زوراء"
قلت فعل وفاعل واجلملة ، الالم واقعة يف جواب لو" لقلت"، نعت ملترع" بيون"، مضاف إليه" مترع"

، مفعول مطلق واهلاء مضاف إليه" لبيه"، رفع خرب إن يف أول األبياتجواب لو ومجلة الشرط يف حمل 
فعل وفاعل ومفعول واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب " يدعوين"، الالم حرف جر ومن اسم موصول" ملن"

  .صلة املوصول
وذلك شاذ واحلكم أن يضاف إىل ضمري ، إىل ضمري الغائب" لىب"حيث أضاف " لبيه"يف : الشاهد

  .املخاطب
، ويف ١٩٠/ ٢، وابن هشام ٣١٣/ ٢واألمشوين ، ٤٠/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١٩٠/ ١ويف مهعه ، ٧٥، والسيوطي ص١٤٣/ ٢املغين 

)٢/٨٠٢(  



  

لبيه، : وإىل ضمري الغائب قالوا، لىب زيد وسعدى عمرو:  إىل الظاهر؛ تقول١"ويضاف: "ويف االرتشاف
  .٢هـ. طلةودعوى الشذوذ فيهما با
  :مث أشار إىل الثالث بقوله

  .......حيث وإذ... وألزموا إضافة إىل اجلمل 
  : االمسية والفعلية٣"اجلملة"، "إىل اجلمل: "مشل قوله

  ".إذ زيد جالس"و" جلست حيثُ زيد جالس: "فاالمسية حنو
  ".إذ جلس زيد"، و"حيثُ جلس زيد: "والفعلية حنو

  :حيث قد ورد إضافتها إىل مفرد، يف قوله، مع إذوألزموا : كيف قال: فإن قلت
   ... ........................٤أما ترى حيثُ سهيلٍ طالعا

__________  
  ".ومضاف"ويف جـ ،  أ، ب١
لىب زيد وسعدى : يقال: ورده أبو حيان بأن سيبويه قال يف كتابه: "١٩٠/ ١ قال السيوطي يف مهعه ٢

  ".ردفساق ذلك مساق املنساق املط، زيد
  . ب٣
  .وهو من الرجز،  صدر بيت حبثت فلم أعثر على قائله٤

  :وعجزه
  جنما يضيء كالشهاب المعا

الشعلة من " الشهاب" جنم تنضج الفواكه عند طلوعه وينقضي القيظ، -بضم السني-" سهيل: "الشرح
  .النار

فعل مضارع وفاعله " ترى"، كلها أداة استفتاح" أما: "نافية أو" وما"اهلمزة لالستفهام " أما: "اإلعراب
مفعول به مبين على الضم يف حمل نصب وحيث مضاف " حيث"، ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنت

 قد -مع كونه قليال-حال من سهيل وجميء احلال من املضاف إليه : قيل" طالعا"، مضاف إليه" سهيل"و
ا مكان خاص مع أن وضعه على واملراد حبيث هن" حيث"هو حال من : ورد يف الشعر وهذا منه، وقيل

فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر " يضيء"، منصوب على املدح بفعل حمذوف" وجنما"، اسم مكان مبهم
جار وجمرور متعلق " كالشهاب"، واجلملة يف حمل نصب صفة لنجم، فيه جوازا تقديره هو يعود إىل جنم

  .حال مؤكدة" المعا"، بيضيء
وإمنا تضاف . أضاف حيث إىل اسم مفرد، وذلك شاذ عند مجهرة النحاةفإنه ، "حيث سهيل"يف : الشاهد

إىل املفرد، واستدل ذا البيت وحنوه، وروي برفع " حيث"عندهم إىل اجلملة، وقد أجاز الكسائي إضافة 



ابن الناظم : ذكره من شراح األلفية: مواضعه. فتكون مضافة إىل اجلملة فال شاهد فيه، "سهيل"
  .٧٥، والسيوطي ص٣١٤، واألمشوين ٣٤/ ٢ ، وابن عقيل١٥٩ص

)٢/٨٠٣(  

  

  :وقد جاءت غري مضافة يف قوله
   ... .......................١إذا ريدة من حيثُ ما نفحت له

  .وهو عند الكسائي يف قياس،  عند البصريني إال يف ضرورة٢"فهو ممنوع"أما إضافتها إىل املفرد : قلت
 مع أن يف شاهده احتماال ظاهرا، فلندور ذلك واختصاصه ٣"منه"وأما عدم إضافتها فهو أندر 

  .وألزموا: بالضرورة قال
  :وقوله

  ..........إفراد إذ... وإن ينون حيتمل ............. 
__________  

وامسه املشمر بن الربيع، وهو شاعر جميد من خمضرمي الدولتني ،  صدر بيت قائله أبو حية النمريي١
  .لبيت من الطويلوا، األموية والعباسية

  :وعجزه
  أتاه برياها خليل يواصله

لينة : ريح ريدة ورأدة وريدانة أي:  يقال-بفتح الراء وسكون الياء وفتح الدال-" ريدة: "الشرح
  . الرائحة-بفتح الراء وتشديد الياء-" برياها"، هبت: أي" نفحت"، اهلبوب

فاعل لفعل حمذوف " ريدة"، صوب جبوابهظرف ملا يستقبل من الزمان خافض لشرطه من" إذا: "اإلعراب
ظرف " حيث"، حرف جر" من"، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها، "يفسره املذكور"تقديره نفحت 

نفح فعل ماض والتاء للتأنيث " نفحت"، زائدة" ما"، قطع عن اإلضافة مبين على الضم يف حمل جر
أتى فعل ماض " أتاه"، جار وجمرور متعلق بنفحت" له"، والفاعل ضمري مستتر تقديره هي يعود إىل ريدة

اسم جمرور بالباء، والضمري مضاف " ريا"و، الباء حرف جر" برياها"، والضمري يف حمل نصب مفعول به
ومجلة أتاه ، مجلة يف حمل رفع نعت خلليل" يواصله"، فاعل أتى" خليل"، إليه واجلار وارور متعلق بأتاه

  .وقعت جوابا إلذا
  .حيث قطعت عن اإلضافة، "من حيث"يف : الشاهد
إذا ريدة نفحت له من حيث هبت؛ وذلك ألن ريدة فاعل بفعل حمذوف يفسره نفحت، فلو : تقديره

كانت نفحت مضافا إليه لزم بطالن التفسري، إذ املضاف إليه ال يعمل فيما قبل املضاف فال يفسر عامال 



  .فيه
  .٢١٢/ ١ذكره السيوطي يف اهلمع : مواضعه

  ".فهي ممنوعة"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".منها"ويف ب ،  أ، جـ٣

)٢/٨٠٤(  

  

:  اجلملة احملذوفة تنوين حنو١"عن"أن إذ جيوز إفرادها لفظا عن اإلضافة، لكن بشرط أن يعوض : يعين
  .يف ذلك" حيث"وال تشاركها ، "يومئذ"

  ".حيتمل إفراد إذ: "وهلذا قال
  وه؟ وحن٢لم كسرت الذال من يومئذ: فإن قلت

أم قالوا : ورد بأوجه منها، اللتقاء الساكنني خالفا لألخفش، إذ جعل كسرها للجر باإلضافة: قلت
  .يومئذ بالفتح

  :تنبيه
  .٣إذ ذاك كذلك: والتقدير، بل إىل مجلة امسية، ليس من اإلضافة إىل املفرد" إذ ذاك: "قوهلم

  ..........أضف جوازا... وما كإذ معىن كإذ ........ 
 ما ٥"إىل" يف كونه اسم زمان مبهما غري حمدود يراد به املضي أضيف جوازا ٤"املشابه إلذ"أن : يعين

  .يوم وأيام: اجلملتني، وذلك حنو: يعين، يضاف إليه إذ وجوبا
أسبوع وشهر ويومني وحنو من املثىن "فال جيوز إضافة ، فلو كان غري مبهم أو حمدودا مل يضف إىل اجلمل

  . أسبوع وشهر وحنوه٦"افةوأجاز املغاربة إض
: بل يضاف كإذا أعين، وأجاز ابن كيسان إضافة املثىن ومل يسمع، ولو مرادا به االستقبال مل يضف كإذ

  .وما محل عليها ال يضاف إىل االمسية" إذا"إىل مجلة فعلية؛ ألن 
__________  

  ".من"ج ، ويف ب،  أ١
  ".يومئذ وحينئذ"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ,٣١٤/ ٢ راجع األمشوين ٣
  ".ما شابه إذ"ويف جـ ،  أ، ب٤
  ".أي"ويف جـ ،  أ، ب٥
  . أ، جـ٦



)٢/٨٠٥(  

  

 مرتلة ٢"ترتيله" على ١} يوم هم بارِزونَ{: هذا مقتضى مذهب سيبويه؛ ولذلك يؤول قوله تعاىل
  .املاضي

  .وما محل عليها" إذا"يف : والصحيح جواز ذلك على قلة، يعين: قال املصنف
  :تنبيهان

ألنه اسم حينئذ، واألمساء ال تضاف إىل : منع صاحب البسيط إضافة املتوسع فيه إىل اجلملة، قال: ألولا
  .٣} هذَا يوم لَا ينطقُونَ{: بل قد أُضيف متوسعا فيه حنو. اجلمل، وليس بصحيح

  . أن إضافة أمساء الزمان إىل اجلمل حمضة تفيد التعريف٤"الظاهر: "الثاين
  .ال تفيده؛ ألن اجلمل نكرات: قد يقال: ويف البسيط

  :مث قال
  ... ...........................وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا 

اإلعراب وهو القياس، : وجهان، من أمساء الزمان فأضيف إىل مجلة" إذ"أنه جيوز فيما أجري جمرى : يعين
  . جييزوه إال قبل فعل مبينوسببه عند البصريني املشاكلة؛ ولذلك مل، ٥"وهو ضعيف"والبناء 

بل سببه شبه الظرف حينئذ حبرف الشرط يف جعل اجلملة اليت تليه مفتقرة إليه، وإىل :  قال املصنف٦"و"
عليه وبعد " حني"كان كالما تاما قبل دخول "  قمت قمت٧"حني: ""غريه، وذلك إن قمت من قولك

  .وأمثاله بإن" حني"فشبه ، دخوهلا حدث له افتقار
__________  

  . من سورة غافر١٦ من اآلية ١
  ".ترتله"ويف جـ ،  أ، ب٢
  . من سورة املرسالت٣٥ من اآلية ٣
  . جـ٤
  ".أما اإلعراب فعلى األصل، وأما البناء فحملًا على إذ: "٣١٥/ ٢قال األمشوين ،  ب٥
  . أ، جـ٦
  ".حىت"ويف أ ،  ب، جـ٧

)٢/٨٠٦(  

  



  :مث قال
  و فعل بنياواختر بنا متل.............. ... 

  :املاضي حنو" بنا: "مشل قوله
   ... ......................١على حني عاتبت املشيب على الصبا

  :واملضارع املبين كقوله
  ٢على حني يستصبني كل حليم..................... ... 

__________  
  .ويل صدر بيت قائله النابغة الذبياين من قصيدة يعتذر فيها للنعمان، من الط١

  :وعجزه
  أملا أصح والشيب وازع

 اسم الصبوة، وهي ميل إىل هوى النفس -بكسر الصاد-" الصبا"، ملت يف تسخط": عاتبت: "الشرح
فعل " أصح، هو ابيضاض املسود من الشعر وقد يراد به الدخول يف حده" املشيب"، واتباع شهواا

  .كافزاجر، " وازع"، مضارع مأخوذ من الصحو وهو زوال السكر
كيف ال أفيق من : أسلبت العربة وقت معاتبيت الشيب حني حل وارحتل الصبا وقلت لنفسي موخبا: املعىن

  :وقبل هذا البيت. غفليت والشيب أكرب زاجر
  على النحر منها مستهل ودامع... وأسبل مين عربة فرددا 

ويروى بالفتح مبنيا وهو يروى باجلر معربا " حني"، حرف جر ومعناه هنا الظرفية" على: "اإلعراب
يف بيت " كفكف: "وعلى كل حال هو جمرور بعلى لفظا أو حمال واجلار وارور متعلق بقوله، املختار

على "، مفعول به لعاتبت" املشيب"، فعل وفاعله واجلملة يف حمل جر بإضافة حني إليها" عاتبت"، سابق
فعل وفاعله واجلملة معطوفة على مجلة " وقلت "الفاء عاطفة" قفلت"، جار وجمرور متعلق بعاتبت" الصبا

فعل مضارع " أصح"، نافية جازمة وفيها معىن توقع حصول جمزومها" ملا"اهلمزة لإلذكار " أملا"، عاتبت
" والشيب"، جمزوم بلما وعالمة جزمه حذف حرف العلة وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنا

  .ربه واجلملة يف حمل نصب حالخ" وازع"، الواو للحال والشيب مبتدأ
على أنه مبين؛ ألنه اكتسب البناء مما " حني"فإن الرواية وردت فيه بفتح ، "على حني عاتبت"يف : الشاهد

  .أضيف إليه
، ٣١٥/ ٢، واألمشوين ٤٥/ ٢وابن عقيل ، ١٦٠ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ١٦/ ٢وابن يعيش ، ٢١٨/ ١، والسيوطي يف اهلمع ١١٥/ ٢، وأيضا يف املغين ١٩٨/ ٦وابن هشام 
  ,٣٦٩/ ١وسيبويه ،  من اخلزانة٤٩٩الشاهد 

  .وهو من الطويل، وحبثت فلم أعثر له على قائل، مل أقف على اسم قائله: قال العيين.  عجز بيت٢



  :وصدره
  ألجتذبن منهن قليب حتلما

)٢/٨٠٧(  

  

فعبارته هنا أجود من قوله يف ، مها خيتار معه البناءأنشده يف شرح التسهيل، فكال" حني"يروى ببناء 
  :الكافية

  والعكس قبل غريه أيضا وضح... وقبل فعل ماض البنا رجح 
  :مث قال

  ...........أعرب... وقبل فعل معرب أو مبتدأ 
  . واملبتدأ١} هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم{: مثال الفعل املعرب

  ٢كرمي على حني الكرام قليل... عمرك اهللا أنين أمل تعلمي يا 
__________  

: تقول، "اجتذب"مضارع مقرون بالم القسم ونون التوكيد اخلفيفة وماضيه " ألجتذبن: "الشرح= 
" يستصبني"، تتكلف احللم وتتصنعه: أي" حتلما"، وذلك إذا مده حنو نفسه، جذب الشيء جيذبه واجتذبه

  .عاقل" محلي"، ميلن به إىل الصبوة
إنه سيجتذب قلبه من هؤالء النسوة، ويتخلص من حمبتهن، تصنعا للعقل واحلكمة، يف : يقول: املعىن

  .الوقت الذي هلن فيه من املسكنة ما ميلن به كل عاقل
فعل مضارع مبين على الفتح التصاله " أجتذب"، الالم واقعة يف جواب القسم" ألجتذبن: "اإلعراب

جار " منهن"، ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والنون حرف دال على التوكيدبنون التوكيد والفاعل 
، مفعول ألجله" حتلما"، قلب مفعول به ألجتذبن والياء مضاف إليه" قليب"، وجمرور متعلق بأجتذب

مفعول به وكل مضاف " كل"، فعل وفاعل" يستصبني"، جار وجمرور متعلق بأجتذب" على حني"
  . واجلملة يف حمل جر بإضافة حني إليها،مضاف إليه" وحليم"

على أنه مبين بسبب إضافته إىل الفعل " حني"فإن الرواية بفتح ، "على حني يستصبني"يف : الشاهد
  .املضارع املبين؛ التصاله بنون النسوة

، ١٩٩/ ٢وابن هشام ، ٨٨، واملكودي ص٣١٥/ ٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٢١٨/ ١والسيوطي يف اهلمع ، ١١٥/ ٢ وأيضا يف املغين

  . من سورة املائدة١١٩ من اآلية ١
  .من الطويل، مبشر بن مبشر اهلذيل الفزاري: قائله: ويقال،  قائله موبال بن جهم املذحجي٢



فعل مضارع جمزوم وعالمة " تعلمي"، حرف نفي وجزم وقلب" ومل"اهلمزة لالستفهام " أمل: "اإلعراب
منصوب نصب املصادر فإذا دخلت " عمرك"، رد التنبيه" يا"، اء املخاطبة فاعلجزمه حذف النون وي

، بإقرارك له بالبقاء: إذ املراد بتعمريك اهللا أي، عليه الالم يرفع باالبتداء وظاهره القسم وليس مراده هنا
، رورعلى حرف جر وحني جم" على حني"، "تعلمي"أن وامسها وخربها سدت مسد مفعويل " أنين كرمي"

  .خرب املبتدأ" قيل"و، "الكرام"وأعرب ألنه وقع قبل مبتدأ وهو 
األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه. قبل املبتدأ" حني"حيث أعربت " حني الكرام"يف : الشاهد

  .٢١٨/ ١، والسيوطي يف اهلمع ١١٥/ ٢، وابن هشام يف املغين ٨٨، واملكودي ص٣٢٥/ ٢

)٢/٨٠٨(  

  

  .ذين جائز باتفاقفاإلعراب قبل ه
  . الفارسي إىل جتويزه١"ومال"، وأما البناء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون

  ".ومن بىن فلن يفندا: "واختاره املصنف؛ ولذلك قال
  .٣بل ما تقدم،  املشاكلة٢"ليست لطلب"ألن علة البناء 

فإنه روي بالفتح، وإذا ، ٤لعلى حني الكرام قلي: قد ورد السماع بالبناء قبل اجلملة االمسية يف قوله
  . املضارع أوىل؛ ألن أصله البناء٥"الفعل"ثبت قبل االمسية كان قبل 

  :مث قال
  مجل األفعال كهن إذا اعتلى... وأُلزموا إذا إضافة إىل 

  . يف موضع جر والعامل فيها جواا٧"ها"واجلملة بعد ، ٦"لإلضافة"الزمة " إذا"مذهب اجلمهور أن 
والعامل فيها الفعل الذي يليها ال جواا؛ ألن جواا قد يقترن مبا ال يعمل ما بعده ، ةليست مضاف: وقيل

  .كالفاء وإذا الفجائية وما النافية، فيما قبله
  ". بعد غد٩"أجيئك"إذا جئتين غدا : " الشرط واجلواب قد خيتلفان يف حنو٨"وقيت"وألن 

__________  
  ".وأما"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".ليست طلب"ويف جـ ، "س طلبلي" أ، ويف ب ٢
  .إخل..........  بل سببه شبه الظرف حينئذ حبرف الشرط٣
  .بالفتح" هذا يوم ينفع: " وورد السماع أيضا يف قراءة نافع٤
  . ب٥
  ".اإلضافة"ويف ب ،  أ، ج٦



  . ب، جـ٧
  ".جزئي"ويف ب ، "وقت"ويف أ ،  جـ٨
  ".جئتك"ويف ب، جـ ،  أ٩

)٢/٨٠٩(  

  

إِذَا السماُء {: وأما حنو، ٢"هن إذا اعتلى: "١"قوله"ا ال تضاف إال إىل مجلة فعلية حنو ومذهب سيبويه أ
تفَطَرفعلى تقدير الفعل٣} ان .  

إنه جييز على إرادة االبتداء : ال جييز سيبويه غري ذلك، وقال السهيلي عن سيبويه: قال يف شرح التسهيل
خلرب فعال، وأجاز األخفش مع ما أوجبه سيبويه جعل املرفوع بعد إذا الشرطية وأدوات الشرط إذا كان ا

  .بعدها مبتدأ
  .وبقوله أقول، وجزم هنا مبذهب سيبويه: قال يف شرح التسهيل

  :مث قال
  تفرق أضيف كلتا وكال... ملفهم اثنني معرف بال 
 املثىن ٥"فيشمل"،  لإلضافة لفظا ومعىن، وال يضافان إال ملفهم اثنني٤"املالزمة"كال وكلتا من األمساء 

  :واسم اإلشارة إىل املثىن ولو بلفظ اإلفراد كقوله" كالنا"و" كالمها: "وضمريه حنو" كال الرجلني: "حنو
  ٦وكال ذلك وجه وقبل... إن للخري وللشر مدى 

__________  
  . ب١
على شيء وما يقبح بعده ابتداء األمساء ويكون االسم بعده إذا أوقعت الفعل : "٥٤/ ١ قال سيبويه ٢

اجلس : ويقبح ابتداء االسم بعدمها إذا كان بعده الفعل لو قلت. إذا وحيث: من سببه نصبا يف القياس
  .أو اجلس إذا زيد جيلس، حيث زيد جلس

: نظرت فإذا زيد يضربه عمرو؛ ألنك لو قلت: تقول، وإلذا موضع آخر حيسن فيه ابتداء األمساء بعدها
  ....".نظرت إذا زيد يذهب حلسن

  . من سورة االنفطار١ اآلية ٣
  ".الالزمة"ويف ب ،  أ، جـ٤
  ".فيشمل" أ، ج، ويف ب ٥
 قائله هو عبد اهللا بن الزبعرى أحد شعراء قريش املعدودين، وكان يف أول الدعوة اإلسالمية مشركا ٦

  .وهو من الرمل، والبيت من كلمة له يقوهلا وهو مشرك يوم أحد. يهجو املسلمني مث أسلم



 له عدة معان منها احلجة -بفتح القاف والباء-" وقبل"جهة، " وجه"غاية ومنتهى، " مدى: "الشرح
  .الواضحة

. إن للخري وللشر غاية ينتهي إليها واحد منهما، وكل منهما أمر واضح ال خيفى على أحد: يقول: املعىن
=  

)٢/٨١٠(  

  

  .من املنكر، فال يضافان إليه" معرف: "واحترز بقوله
" كال رجلني عندك قائمان: " حنو٢"حمدودة" كانت ١"إذا"ن إضافتها إىل النكرة وحكى الكوفيو

  :فإنه ال جيوز إال يف الضرورة كقوله، "كال زيد وعمرو: "من حنو" بال تفرق: "٣"واحترز بقوله"
  ٤لدى املىن واألمن يف اليسر والعسر... كال الضيفن املشنوء والضيف نائل 

__________  
معطوف " وللشر"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب إن تقدم" للخري"،  حرف توكيد"إن : "اإلعراب= 

وكال مبتدأ مرفوع بالضمة ، الواو عاطفة" وكال"، اسم إن مؤخر عن خربها" مدى"، على ما قبله بالواو
، والالم للبعد والكاف حرف خطاب، مضاف إليه" ذلك"مضاف واسم اإلشارة يف " وكال"املقدرة 

  .معطوفة بالواو على ما قبلها" وقبل"، املبتدأخرب " وجه"
؛ ألنه مثىن يف املعىن لعوده على "ذلك"إىل مفرد لفظا وهو " كال"حيث أضاف " وكال ذلك"يف : الشاهد

  .اثنني
، ٢٠٣/ ٢، وابن هشام ٤٨/ ٢، وابن عقيل ١٦١ابن الناظم : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٣/ ٣وابن يعيش ، ٥٠/ ٢، ويف مهعه ٧٦ي ص، والسيوط٣١٧/ ٢واألمشوين ، وداود
  ".إن"ويف جـ ،  أ، ب١
  ".جمردة"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".وقوله"ويف أ، جـ ،  ب٣
  .وهو من الطويل،  البيت حبثت عنه فلم أعثر على قائله٤

 تابع الضيف وهو الذي يسمى الطفيلي -بفتح الضاد وسكون الياء وفتح الفاء-" الضيفن: "الشرح
،  املبغض-بفتح امليم وسكون الشني وضم النون-" املشنوء"، "فيعل"ال " فعلن"فوزنه ، زائدةوالنون فيه 

  ".العسر واليسر: "وروي، "نائل"بدل " واجد"وروي 
، باجلر صفة للضيفن" املشنوء"، الضيفن مضاف إليه، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة" كال: "اإلعراب

نصب على الظرف " لدى"، خرب املبتدأ" نائل"، يفنالضيف معطوف على الض، الواو عاطفة" والضيف"



جار وجمرور يف حمل نصب " يف اليسر"، عطف عليه" واألمن"، نائل: مفعول لقوله" املىن"، عندي: أي
  .عطف عليه" والعسر"، على احلال

  ".أن كال أضيف إىل مفرد معطوف عليه آخر، وهذا ال جيوز إال يف الضرورة"يف كال الضيفن : الشاهد
  .٣١٧/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : اضعهمو

)٢/٨١١(  

  

وأوردها " كالي، وكالك حمسنان: "يضاف إىل مفرد، بشرط أن تكرر حنو" كال"وذكر ابن األنباري أن 
  ".أي"ومل يذكر املصنف إال يف ، على أا من كالم العرب

  :مث قال
  .....أيا... وال تضف ملفرد معرف 

وجيوز إضافتها إىل النكرة بال شرط وإىل املعرفة بشرط إفهام تثنية ": أي" لإلضافة ١"املالزمة"من األمساء 
  ". وأيهم٣أي الرجال: "أو مجع حنو، " وأيهما٢أي الرجلني: "حنو

  . املعرفة٥"مع"؛ ألا مبعىن بعض "أي زيد عندك: " حنو٤"معرفة"وال تضاف إىل مفرد 
  : من ذلك صورتانوال يصح ذلك يف هذا املثال وحنوه، ويستثىن

  :كقوله،  أيا معطوفا بالواو٧"تكرر"أن : ٦"إحدامها"
  ٨أيي وأيك فارس واألحزاب..................... ... 

__________  
  ".الالزمة"ويف ب ،  أ، جـ١
  . أ٢
  . أ٣
  ".معرف"ويف ب ،  أ، جـ٤
  ".ويف"ويف جـ ،  أ، ب٥
  . أ، ب٦
  ".تكون" أ، جـ ويف ب ٧
  .من الكامل، وحبثت فلم أعثر على قائل. مل أقف على اسم قائله: عيينقال ال.  عجز بيت٨

  :وصدره
  فلئن لقيتك خاليني لتعلمن

اجلماعة من الناس والطائفة يكون أمرهم : مجع حزب" األحزاب"، يريد ليس معنا أحد" خاليني: "الشرح



  .واحدا
  .فستعلم أينا الشجاع، بهإذا انفردنا ونزل كل منا إىل صاح: يتوعد خماطبه ويقول له: املعىن

فعل ماض واقع فعل " لقي" "لقيتك"، شرطية" إن"، الفاء عاطفة والالم موطئة للقسم" فلئن: "اإلعراب
  =حال من " خاليني"، مفعول به" الكاف"الشرط والتاء فاعل والضمري 

)٢/٨١٢(  

  

  .أي أجزائه: مبعىن" أي زيد أحسن: "أن تقصد األجزاء حنو: واألخرى
  : أشار بقولهوإليهما

  أو تنو األجزا، فأضف... وإن كررا .... 
  :مث قال
  ....موصولة أيا... واخصصن باملعرفه ..... 

، وأجاز بعضهم إضافتها إىل النكرة، املوصولة ال تضاف إال إىل معرفة وهذا هو األشهر" أيا"أن : يعين
  .ذكره ابن عصفور وغريه

مل تضف إال إىل نكرة بعكس املوصولة، ، إذا وقعت صفة" أيا"أن : يعين" وبعكس الصفة: "وقوله
  .١والواقعة حاال كالواقعة صفة

  :مث قال
  فمطلقا كمل ا الكالما... وإن تكن شرطا أو استفهاما 

وإىل املعرفة على التفصيل ، جاز إضافتها إىل النكرة، إذا وقعت شرطا أو استفهاما" أيا"يعين أن 
  .٢السابق

  : ثالثة أحوال٣"ألي"فظهر ذا أن 
  :مث قال

  وألزموا إضافة لدن فجر
__________  

جواب القسم وحذف جواب الشرط لداللة " لتعلمن"، الفاعل ومن املفعول معا منصوب بالياء= 
، عطف عليه" وأيك"، مبتدأ ومضاف إليه" أيي"، وأكد الفعل بنون التوكيد اخلفيفة، جواب القسم عليه

وعلق تعلم . واجلملة يف حمل نصب سدت مسد مفعويل تعلم،  ومضاف إليهخرب املبتدأ" فارس األحزاب"
  .عنها بسبب االستفهام

إىل مفرد معرفة ألنه تكرر، ولوال هذا التكرار مل جتز " أي"حيث أضاف لفظ ، "أيي وأيك"يف : الشاهد



  .إضافته للمعرفة املفردة
  ,٧٦، والسيوطي ص٣١٧/ ٢ ، واألمشوين٢٠٥/ ٢ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

ومثال ، "يعجبين أي رجلني قاما: "وإىل النكرة، "يعجبين أيهم قائم: " مثال املوصولة مضافة إىل املعرفة١
  ".مررت بزيد أي فىت: "والواقعة حاال، "مررت برجل أي رجل: "الواقعة صفة

فَبِأَي } ، {أَيكُم يأْتينِي بِعرشها} ، {أَيما الْأَجلَينِ قَضيت{، "أي رجل يأتيين فله درهم" مثاهلما ٢
يثدح {.  

  ".هلا"ويف أ ،  ب، جـ٣

)٢/٨١٣(  

  

  .وهي ألول غاية زمان أو مكان، "لدن"من األمساء املالزمة لإلضافة 
  .وإىل اجلملة، وتضاف إىل املفرد

  .لفظا أو حمال لتندرج اجلملة: يعين" فجر: "وقوله
  :ة امسية قولهومن إضافتها إىل مجل

   ... ..............١وتذكر نعماه لدن أنت يافع
  :وفعلية قوله

  ٢لدن شب حىت شاب سود الذوائب... صريع غوان راقهن ورقنه 
__________  

  .وحبثت فلم أعثر له على قائل. مل أعثر على قائله: ١٨٤/ ١قال يف الدرر اللوامع .  صدر بيت١
  :وعجزه

  لنسرإىل أنت ذو فودين أبيض كا
معظم شعر " فود: "قال يف الصحاح" فودين"، الشاب" اليافع"،  النعمة-بضم النون-" نعماه: "الشرح

بدا : قرنا الرأس وناحيتاه، ويقال: والفودان. وفود الرأس جانباه واجلمع أفواد، الرأس مما يلي األذن
  .ناحيتيه: أي" كان أكثر شيبه يف رأسه: "الشيب بفوديه، ويف احلديث

، فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر وجوبا تقديره أنت" تذكر"، الواو عاطفة" وتذكر: "راباإلع
مبتدأ " أنت يافع"، ظرف يصلح للزمان واملكان" لدن"، نعمى مفعول به والضمري مضاف إليه" نعماه"

 مضاف "فودين"، خرب" ذو"، مبتدأ" أنت"، ابتدائية" إىل"، وخرب واجلملة يف حمل جر بإضافة لدن إليها
جار وجمرور متعلق مبحذوف " كالنسر"، أنت: أو خرب مبتدأ حمذوف تقديره، خرب بعد خرب" أبيض"، إليه

  .أو خرب ملبتدأ حمذوف أيضا، خرب ثالث



  .إىل اجلملة االمسية" لدن"حيث أضيفت ، "لدن أنت يافع"يف : الشاهد
  ,٢١٥/ ١مع ، والسيوطي يف اهل٣١٨/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  .من الطويل، وامسه عمري بن شييم،  قائله القطامي٢
مجع غانية وهي اجلارية اليت غنيت " غوان"هو املطروح على األرض غلبة، : املصروع" صريع: "الشرح

: مجع ذؤابة" الذوائب"، أعجبنه" ورقنه"، "شاقهن وشقنه: "أعجبهن، وروي" راقهن"، حبسنها عن احللي
  .خصلة من الشعر

  .وتعلقن به حىت شاب، أنه صريع مغلوب على أمره بسبب الغانيات الاليت تعلق ن منذ نشأ: املعىن
" غوان"، يف بيت سابق، وبالرفع خرب ملبتدأ حمذوف" مستهلك: "باجلر بدل من قوله" صريع: "اإلعراب

  =فعل ماض والفاعل ضمري مستتر فيه يعود إىل " راقهن"، مضاف إليه

)٢/٨١٤(  

  

  . وحدها١"حيث"إال : وقال ابن برهان. ضف إىل اجلمل من ظروف املكان إال حيث ولدنومل ي
  :وقوله

  ونصب غدوة ا عنهم ندر
  .اجلر والنصب والرفع" لدن"بعد " غدوة"مسع يف 

  : بثالثة أوجه٣"فشاذ، ووجه"وأما النصب ، ٢أما اجلر فهو األصل
  .وحذفها أخرى فنصب ا، ا تارة نو٤"يف ثبوت"شبهت باسم الفاعل " لدن"أن : أحدها

  . احملذوفة النون٥"لد"وضعف لسماع النصب بعد 
  .الناقصة" كان"أن النصب على إضمار : والثاين

  .أنه على التمييز: والثالث
  .٦وال تنصب لدن غري غدوة: وقال سيبويه

__________  
عل ماض ونون النسوة الواو حرف عطف وراق ف" ورقنه"، صريع غوان وضمري الغائبات مفعول به= 

ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب، وقد نازع فيه كل " لدن"، فاعل وضمري الغائب مفعول به
" حىت"، فعل ماض وفاعله ضمري مستتر واجلملة يف حمل جر بإضافة لدن إليها" شب"، من راقهن ورقنه
" الذوائب"، بالضمة الظاهرةفاعل مرفوع " سود"، فعل ماض مبين على الفتح" شاب"، حرف غاية وجر

  .مضاف إليه جمرور بالكسرة
  .والفاعل مستتر جوازا، وهي فعلية" شب"إىل مجلة " لدن"حيث أضاف ، "لدن شب"يف : الشاهد



، وداود، واملكودي ٣١٨/ ٢واألمشوين ، ٢٠٧/ ٢ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٢١٥/ ١، والسيوطي يف اهلمع ٩٨ص
  ".حديث" أ ويف،  ب، جـ١
  ".والقياس، واجلر يف غدوة هو الوجه: "١٠٧/ ١ قال سيبويه ٢
  ".فرجه"ويف ب ،  أ، جـ٣
  .واألحسن يف ثبوت، "لثبوت"وب ، "لثبات" أ، ج ٤
  ".لدن"ويف جـ ،  أ، ب٥
أن لدن هلا مع غدوة حال : "١٠٧/ ١ويف ، "إن لدن إمنا ينصب ا مع غدوة: "٢٨/ ١ قال سيبويه ٦

  ".من لدن غدوة: كأنه أحلق التنوين يف لغة من قال له وذلك قولك، ها تنصب اليست يف غري

)٢/٨١٥(  

  

  .١"كان"ووجه بإضمار ، وأما الرفع فرواه الكوفيون
وذكره يف ، لشبهه بالفاعل فرفع، فظاهره أا مرفوعة بلدن ومل يذكر الرفع هنا: وقال ابن جين

  .٢التسهيل
  .وة بلدن ال بكان املقدرةيقتضي أن نصب غد" ا: "وقوله
  ".ومع مع فيها قليل: "وقوله

. مع اسم ملكان االصطحاب أو وقته على ما يليق باملصاحب، وهو مالزم لإلضافة والظرفية وقد جير مبن
  .٣ذهب من معه: حكى سيبويه

  .وهو معرب يف أكثر اللغات، وبناؤه على السكون لغة ربيعة
  .فزعم أنه ضرورة، نم ومل حيفظ سيبويه أنه لغة وغ٦ ربيعة٥"لغة "٤ويف احملكم

  .يعين بالنسبة إىل اللغة األخرى" قليل: "وقوله
  .وزعم أبو جعفر النحاس أن اإلمجاع منعقد على حرفيتها إذ كانت ساكنة
  ".فيها: "وليس بصحيح، بل الصحيح أا باقية على امسيتها، وهذا مفهوم من قوله

  .٧ع االمسية، ولو كانت املسكنة حرفا مل يكن اإلسكان يف االمسيةأن اإلسكان قليل يف موض: يعين
  :وقوله

  فتح وكسر لسكون يتصل... ونقل ........... 
  .ومن بناها على السكون كسر؛ اللتقاء الساكنني، مرتبان ال مفرعان؛ من أعرا فتح: مها

__________  



  .لدن كانت غدوة:  كان التامة، والتقدير١
  ".وقد يرفع: "٩٧ل ص قال يف التسهي٢
  ,٣٠٩/ ١ الكتاب ٣
  . هو كتاب البن سيده٤
  . أ، ب٥
  :ودليل البناء على السكون قوله،  هو ابن تغلب بن وائل رأس القبيلة٦

  وإن كانت زيارتكم ملاما... فريشي منكم وهواي معكم 
  .ج،  ب٧

)٢/٨١٦(  

  

  :وقوله
  ماله أضيف ناويا ما عد...  غريا إن عدمت ما -بناء-واضمم 

  ودون واجلهات أيضا، وعل... بعد، حسب، أول ، قبل كغري
 وما بعدمها، إذا حذف ما يضاف مل خيل إما أن ينوى ١"وقبال"غري : يعين أن هذه األشياء املذكورة، أعين

  . وال ينوى٢"أ"معناه دون لفظه، أو ينوى لفظه 
مع ما فيها ، تغناء عما بعدهافإن نوى معناه دون لفظه بنيت على الضم؛ لشبهها حبرف اجلواب واالس

  .٣من شبه احلرف يف اجلمود واالفتقار
  .٤"ومل تنون"وإن نوى لفظه أعربت إعراب املضاف 

  .باخلفض" من قبل: " أن من العرب من يقول٥حكى الفراء يف معانيه
. ن بالتنوي٧"من قبلٍ ومن بعد: " ونونت كقراءة من قرأ٦وإن مل ينو أعربت. وحذف التنوين لإلضافة

  :ومنه قوله
  ٨أكاد أغص باملاء احلميم... فساغ يل الشراب وكنت قبلًا 

  :وإىل هذا أشار بقوله
  .....وأعربوا نصبا

  .البيت
__________  

  ".قليال"ويف أ ،  ب١
  . ب، جـ٢



ومن للَّه الْأَمر من قَبلُ {: ومثال املبين قوله تعاىل، "يف اجلمود" باجلمود والكالم يستقيم بوضع يف ٣
دع٣٢١/ ٢راجع األمشوين } ب,  
  . أ، جـ٤
  . كتاب له يف تفسري القرآن الكرمي٥
  .فلم ينو لفظه وال معناه، قطعت عن اإلضافة لفظا ومعىن:  أي٦
  . من سورة الروم٤ من اآلية ٧
  .من الوافر، قائله عبد اهللا بن يعرب، والصواب أنه ليزيد بن الصعق:  قال العيين٨

مضارع من الغصص وهو يف " أغص"حال والن وسهل مروره يف احللق، "  الشرابساغ يل: "الشرح
هو " املاء احلميم"، األصل احنباس الطعام يف املريء ووقوفه يف احللق، واستعمل ههنا يف موضع الشرق

  . =املاء الفرات: ويروى، الذي تشتهيه النفس، ويف غري هذا املوضع يطلق على املاء احلار

)٢/٨١٧(  

  

  .يقتضي بناءه" ناويا ما عدما: "مل ينبه على أنه إذا نوى لفظه أعرب، بل ظاهر قوله: ن قلتفإ
  .فكأنه ما عدم، إذا نوى لفظه صار كاملنطوق به: قلت

: ١"من قرأ"كقراءة ، وأعربوا نصبا ليس جبيد؛ ألن هذه األمساء قد جتر حال التنكري: قوله: فإن قلت
  ".من قبل ومن بعد"

  .٢"لذلك" فيها النصب وجرها قليل، فكأنه اقتصر على النصب الغالب: قلت
  .يفهم أن هذه األمساء إذا بنيت على الضم كانت معرفة" إذا نكر: "قوله: فإن قلت

  .واألمر كذلك: قلت
  .هي نكرات، وإمنا يريد قبل شيء: قال بعضهم: وقال يف البسيط

  .معرفة بنية اإلضافة" قبال "٣"أن"ين العوض وتنو" وكنت قبال: "وجعل بعض النحويني التنوين يف قوله
__________  

ملا أدركت ثأري هدأت نفسي وطاب خاطري، وكنت قبل ذلك أتأمل من أسهل األشياء : املعىن= 
  .وألذها

فاعل " الشراب"، جار وجمرور متعلق بساغ" يل"، الفاء عاطفة وساغ فعل ماض" فساغ: "اإلعراب
منصوب على " قبال"، فعل ماض ناقص والتاء ضمري املتكلم امسها" نكا"، الواو للحال" وكنت"، ساغ

فعل " أغص"، فعل مضارع وامسه ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنا" أكاد"، الظرفية يتعلق بكان
ومجلة أكاد وامسها ، واجلملة يف حمل نصب خرب أكاد، مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنا



جار وجمرور " باملاء"، ومجلة كان وامسها وخربها يف حمل نصب حال،  خرب كانوخربها يف حمل نصب
  .نعت للماء" احلميم"و، متعلق بأغص

  .حيث أعرب منونا؛ ألنه قطع عن اإلضافة لفظا ومعىن، "قبال"يف : الشاهد
، ٣٢٢/ ٢، واألمشوين ٥٦/ ٢، وابن عقيل ١٣٦ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٢١٠/ ١، وأيضا يف اهلمع ٧٨، والسيوطي ص٩١، واملكودي ص٢١٣/ ٢اطيب، وابن هشام والش
  . من اخلزانة٦٩والشاهد رقم ، ٨٨/ ٤وابن يعيش 

  . ب، جـ١
  . أ، ب٢
  . أ، جـ٣

)٢/٨١٨(  

  

  .١وهذا القول عندي حسن: يف شرح الكافية
  :مث قال

  ذفاعنه يف اإلعراب إذا ما ح... وما يلي املضاف يأيت خلَفا 
وأُشرِبوا في {: جيوز حذف املضاف للعلم به، واألكثر حينئذ أن خيلفه املضاف إليه يف اإلعراب حنو

  .حب العجل:  أي٢} قُلُوبِهِم الْعجلَ
؛ ولذلك نعت به ٣"مثل زهري: أي" "مررت برجل زهري: "وقد خيلفه يف التنكري إن كان املضاف مثال حنو

  .النكرة
  .كالتذكري والتأنيث،  ذلكورمبا خلفه يف غري

  :مث قال
  قد كان قبل حذف ما تقدما... ورمبا جروا الذي أبقوا كما 

  .كما كان قبل حذفه، أن املضاف إليه قد يبقى بعد حذف املضاف جمرورا: يعين
  :ولذلك شرط ذكره يف قوله

  مماثال ملا عليه قد عطف... لكن بشرط أن يكون ما حذف 
أن يكون احملذوف معطوفا على مثله لفظا ومعىن ، اف إليه بعد حذف املضافأن شرط جر املض: يعين

  :حنو، بعاطف متصل
  ٤ونارٍ توقَّد بالليل نارا... أكل امرئ حتسبني امرأ 

__________  



  ".وهذا عندي قول حسن: "٦٧ورقة ،  نص شرح الكافية١
  . من سورة البقرة٩٣ من اآلية ٢
  . أ، ب٣
  .دي، وهو من املتقارب قائله أبو دؤاد اإليا٤

 ومعىن -فحذفت إحدامها ختفيفا، تاء املضارعة وتاء تفعل-أصله تتوقد " توقد"تظنني، " حتسبني: "الشرح
  .تشتعل وتتوهج" توقد"

بل الكامل من اجتمع له من الصفات واخلصال أحسنها ، ال تظين كل شخص رجال كامال: املعىن
  . =بل احملمود منها ما توقد لقرى األضياف، ل نارا حممودةوال تظين كل نار تتوقد يف اللي. وأمساها

)٢/٨١٩(  

  

بالشرط " واجلر يف هذا النوع ١"وال بيضاء شحمة، ما كل سوداء مترة: "أو منفصل بال كقوهلم
  .كما ظن بعضهم،  استفهام٣"أو" مقيس، وليس ذلك مشروطا بتقدم نفي ٢"املذكور

أحد تيم : مررت بالتيمي عدي، أي: "كقوهلم، ال يقاس عليهوما خال مما قيد به املقيس فهو حمفوظ 
  فجر دون عطف وكقراءة ابن،  قاله املصنف٤"عدي

__________  
، مضاف" وكل"، مقدم عليه" حتسبني"كل مفعول أول ، اهلمزة لالستفهام اإلنكاري" أكل: "اإلعراب= 

الواو عاطفة واملعطوف عليه " نارو"، مفعول ثان" امرأ"، فعل وفاعل" حتسبني"، مضاف إليه" وامرئ"
 -وهو املضاف-مضاف إليه يف األصل، وذلك املعطوف احملذوف " فنار"، وكل نار: والتقدير، حمذوف

تتوقد؛ فحذف إحدى التاءين وهو فعل مضارع : أصله" توقد"، املتقدم" كل امرئ"هو املعطوف على 
جار وجمرور " بالليل"و،  واجلملة نعت لنار،والفاعل ضمري مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إىل نار

  .املنصوب السابق" امرئ: "معطوف على قوله" نارا"، متعلق بتوقد
فحذف . وكل نار: حيث حذف املضاف فيه وترك املضاف إليه بإعرابه، إذ تقديره" نار"يف : الشاهد

إذ فيه عطف " امرئ"على ارور " نار"باجلر على ما كان عليه، وال جيوز أن يعطف " نار"وترك " كل"
  .على عاملني بواو واحدة

، ٢٢٣/ ٢، وابن هشام ٥٩/ ٢، وابن عقيل ١٦٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، ٢٦/ ٣، وابن يعيش ٥٢/ ٢، ويف مهعه ٧٨، وداود، والشاطيب، والسيوطي ص٩١واملكودي ص

  ,٢٢٣/ ٢ واألمشوين، ٣٣/ ١، وسيبويه ٢٢٤/ ١وابن هشام يف املغين 
أن عامر بن ذهل وثب على عمه :  جممل حديثه٣٨٦٨ رقم ٢٨١/ ٢ ويف جممع األمثال للميداين ١



يابن أخي دعين فإن الشيخ متأوه فذهب : فقال قيس. فجعل خينقه ألنه أخذ مال أبيه، قيس بن ثعلبة
باه خلقا فلم يشبهه يعين أنه وإن أشبه أ. ما كل بيضاء شحمة وال كل سوداء مترة: مث قال. قوله مثال

  .هـ. ا. فذهب قوله مثال يضرب يف موضع التهمة، خلُقا
وال : كأنك لفظت بكل فقلت، وإن شئت نصبت شحمة وبيضاء يف موضع جر: "٣٣/ ١وقال سيبويه 

  ".كل بيضاء
  ".بالشروط املذكورة"ويف أ، جـ ،  ب٢
  ".وال"ويف ب ،  أ، جـ٣
  ". التيمي تيم عديرأيت: كقول بعض العرب"ويف ب ،  أ، جـ٤

)٢/٨٢٠(  

  

  .٣ والعاطف مفعول وقدره املصنف عرض اآلخرة-باخلفض- ٢} واللَّه يرِيد الْآخرةَ {١اجلماز
  :مث قال

  كحاله إذا به يتصل... ويحذف الثاين فيبقى األول 
 وال ترد فيبقى املضاف على حاله قبل احلذف فال ينون،، أن املضاف إليه قد حيذف وينوى لفظه: يعين

  : ذكره يف قوله٤"شرط"إليه النون إن كان مثىن أو جمموعا؛ ولذلك 
  مثل الذي له أضفت األوال... بشرط عطف وإضافة إىل 

  .٥"قطع اهللا يد ورِجل من قاهلا: "كقول بعضهم، بشرط عطف مضاف إىل مثل احملذوف: أي
  :وقول الشاعر

  ٦بني ذراعي وجبهة األسد................. ... 
__________  
من أفاضل ، كان مقرئا جليال وضابطا نبيال.  هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن مجاز الزهري املدين١

  .هـ١٧٠تويف سنة . رواة أيب جعفر، أحد القراء العشرة املشهورين
  . من سورة األنفال٦٧ من اآلية ٢
  ,٣٢٥/ ٢ راجع األمشوين ٣
  .وسقط من أ" شروط"ويف ب ،  جـ٤
" يد"قطع اهللا يد من قاهلا ورجل من قاهلا، فحذف ما أضيف إليه : األصل: "٣٢٦/ ٢مشوين  قال األ٥

  ".عليه" رجل"لداللة ما أضيف إليه 
وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على املضاف امسا مضافا إىل مثل احملذوف من : "٦١/ ٢وقال ابن عقيل 



  .قطع اهللا يد ورجل من قاهلا: كقوهلم، االسم األول
؛ لداللة ما "من قاهلا"وهو " يد"قطع اهللا يد من قاهلا ورجل من قاهلا؛ فحذف ما أضيفت إليه : قديروالت

  .هـ. ا". عليه" رجل"أضيف إليه 
ومها من ، يصف فيه عارض سحاب اعترض بني نوء الذراع ونوء اجلبهة،  عجز بيت قائله الفرزدق٦

  .وهو من املنسرح، أنواء األسد
  :وصدره

  ضا أسر بهيا من رأى عار
ميسحه مرة بعد : يكفكف دمعه" أكفكفه: "أفرح به ويروى" أسر به"سحابا، : أي" عارضا: "الشرح

أراد بذراعي وجبهة األسد " بني ذراعي"، مبعىن سهرت ألجله" أرقت له: "أخرى لريده، ويروى
ن منازل القمر، الكوكبني اللذين يدالن على املطر عند طلوعهما، وذراعا األسد وجبهة األسد مرتالن م

  .والذراع واجلبهة من أنواء األسد
منادى مفردا وعلى " من"وحيتمل أن يكون ، يا قوم: حرف نداء واملنادى حمذوف تقديره" يا: "اإلعراب

على صيغة " أسر به"، مفعول" عارضا"، فعل ماض والفاعل ضمري" رأى"، األول يكون من استفهامية
  =عارضا : لقولهاهول وهي مجلة يف حمل نصب صفة 

)٢/٨٢١(  

  

  .١وجاء نظريه يف عدة أبيات
فأما حنو دار . وقبل وبعد، والنصف والربع، ال جيوز ذلك إال يف املصطحبني كاليد والرجل: وقال الفراء

  .وغالم، فال جيوز ذلك فيهما
  :تنبيهات

يد من :  أن التقديروحنوه إىل" قطع اهللا يد ورجل من قاهلا: "ذهب ابن عصفور يف ختريج قوهلم: األول
  .٢"وأقحم املعطوف بني املضاف واملضاف إليه"قاهلا ورجله فحذف الضمري، 

  :قد يفعل ذلك دون عطف كقوله: الثاين
   ... ....................٣ومن قبل نادى كل موىل قرابة

__________  
، جبهة األسدبني ذراعي األسد و: أي، مضاف إيل مقدر" ذراعي"، منصوب على الظرفية" بني= "

  .فحذف من األول لداللة الثاين عليه
بني ذراعي : حيث حذف املضاف إليه وأبقى املضاف، والتقدير، "ذراعي وجبهة األسد"يف : الشاهد



  .األسد وجبهة األسد
، والشاطيب، واألصطهناوي، ٩٢، واملكودي ص٣٢٦/ ٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٩٢/ ١وسيبويه ،  من اخلزانة١٣٦، والشاهد رقم ٢١/ ٣، وابن يعيش ٤٥/ ٢وابن هشام يف املغين 
  ,٤٩٧/ ٢واخلصائص 

  : منها١
  فنِيطت عرا اآلمال بالزرع والضرع... سقى األرضني الغيث سهل وحزا 

  ".وأقحم املضاف بني املضاف إليه"ويف جـ ،  أ، ب٢
  .وهو من الطويل، م أعثر على قائلهوحبثت فل، مل أقف على اسم قائله: قال العيين.  صدر بيت٣

  :وعجزه
  فما عطفت موىل عليه العواطف

مجع عاطفة، وهي اسم فاعل من " العواطف"أمالت، " عطفت"أراد به ابن العم، " موىل قرابة: "الشرح
  .عطف
فلم يغيثوه واستنجدهم لدفع ما ، فاستغاث كلٌّ بذوي قرابته، يصف الشاعر شدة نزلت بقوم: املعىن

  . فلم ينجدوهعرض له
فاعل نادى وكل " كل"، فعل ماض" نادى"، نادى اآليت: جار وجمرور متعلق بقوله" ومن قبل: "اإلعراب
عطف " عطفت"، نافية" وما"الفاء عاطفة " فما"، مفعول به لنادى" قرابة"، مضاف إليه" وموىل"مضاف 

" والعواطف"، ور متعلق بعطفجار وجمر" عليه"، مفعول به لعطفت" موىل"و، فعل ماض والتاء للتأنيث
  .فاعل عطفت

حيث حذف املضاف إليه وأبقى املضاف على حاله الذي كان قبل احلذف من غري " قبل"يف : الشاهد
  .مع أن الشرطني غري متحققني؛ ألنه ليس معطوفا عليه اسم مضاف إىل مثل احملذوف وهو قليل، تنوين

، ٢١١/ ٢، وابن هشام ٦٢/ ٢، وابن عقيل ١٦٥ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٢١٠/ ١، وأيضا يف مهعه ٧٨، وداود، واألصطهناوي، والسيوطي ص٣٢٦، ٣٢٢/ ٢واألمشوين 

)٢/٨٢٢(  

  

  .كذا رواه الثقات بالكسر بال تنوين
 ٢"الداللة"ويف األمساء التامة ،  قليل١"الداللة"استعمال هذا احلذف يف األمساء الناقصة : قال املصنف

  .كثري
فال خوف شيء عليهم وقد يفعل ذلك مع :  أي٤"فال خوف عليهم: "٣فمن ذلك قراءة ابن حميصن



ومن شواهده قول أيب برزة األسلمي رضي اهللا . عطف على مضاف إىل مثل احملذوف وهو عكس األول
  ". سبع غزوات أو مثاينَ-صلى اهللا عليه وسلم-غزونا مع رسول اهللا : "٥عنه

  .أو مثاين غزوات: واألصل،  يف صحيح البخاري بفتح الياء دون تنوين٦"احلافظ"هكذا ضبطه 
  :مث قال

__________  
  . ب١
  ".للداللة"ويف أ ،  ب، جـ٢
: قال ابن جماهد. مقرئ أهل مكة مع ابن كثري،  هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهمي املكي٣

 حممد بن عبد الرمحن بن حميصن، وكان حنويا يقرأ ،وكان ممن جترد للقراءة وقام ا يف عصر ابن كثري
  .القرآن على ابن جماهد
  .مات سنة ثالث وعشرين ومائة مبكة: قال أبو القاسم اهلذيل

  .برفع خوف من غري تنوين مع كسر اهلاء،  من سورة املائدة٦٩ من اآلية ٤
،  بن عبد اهللا-كون الضادبفتح النون وس- نضلة -بفتح الباء وسكون الراء وفتح الزاي- أبو برزة ٥

وأبو " . نيار شيطان: " عبد اهللا وقال-صلى اهللا عليه وسلم-كان امسه نيارا فسماه رسول اهللا : وقيل
 ستة وأربعون -صلى اهللا عليه وسلم-برزة أسلم قدميا وشهد فتح مكة، وروي له عن رسول اهللا 

  .ربع وستنيأ: وقيل، بل خبراسان سنة ستني: وتويف بالبصرة وقيل، حديثا
  ".احلافظ"ويف ب ،  أ، ج٦

)٢/٨٢٣(  

  

  مفعوال أو ظرفا أجز ومل يعب... فصل مضاف شبه فعل ما نصب 
  ....فصل ميني

وذهب املصنف إىل أنه ، مذهب أكثر البصريني أن الفصل بني املضاف واملضاف إليه ممتنع إال يف الشعر
  :جيوز يف السعة بشيئني

  .١"أو جمرور" للفعل من مفعول به أو ظرف ما نصبه املضاف املشابه: األول
  .٣"قَتلُ أَولَادهم شركَائهِم: "٢فمن الفصل باملفعول به قراءة ابن عامر

  :وبالظرف قول الشاعر
  ٤كناحت يوما صخرة بعسيل...................... ... 

__________  



  ".أو مصدر" أ، ب، ويف جـ ١
كان عبد اهللا بن : قال أبو علي األهوازي. لد سنة إحدى وعشرينو،  هو عبد اهللا بن عامر بن يزيد٢

  .تويف بدمشق يوم عاشوراء سنة مثاين عشرة ومائة. عامر إماما عاملا ثقة فيما أتاه حافظا ملا رواه
وقتل بالرفع نائب فاعل لزين وهو " شركاء"وجر " أوالد"بنصب ،  من سورة األنعام١٣٧ من اآلية ٣

مفعول فصل به بني " أوالدهم" إضافة املصدر لفاعله باعتبار أمرهم به ومضاف إىل شركاء، من
  .املتضادين

  .وهو من الطويل، وحبثت فلم أعثر له على قائل، مل أقف على اسم قائله: قال العيين.  عجز بيت٤
  :وصدره

  فرِشين خبري ال أكونن ومدحيت
" بعسيل"ه، ومعناه أصلح حايل أصلحت حال: رشت فالنا: يقال، رشين أمر من راش يريش: الشرح

  .مكنسة العطار اليت جيمع فيها العطر
أصلح شأين وال تردين خائبا بعد هذا السعي والعناء؛ لئال أكون يف : يقول ملخاطبه الذي يستجديه: املعىن

  .مدحي لك كمن ينحت الصخرة مبكنسة العطار، يتعب بدون فائدة
عل أمر والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والنون ف" رش"، الفاء لالستئناف" فرشين: "اإلعراب

فعل مضارع مبين " أكونن"، ناهية" ال"، "رش"جار وجمرور متعلق بـ " خبري"، للوقاية والياء مفعول به
مفعول معه منصوب " مدحة"، الواو مبعىن مع" ومدحيت"، على الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة

ضمري مستتر وجوبا " أكون" ياء املتكلم وياء املتكلم مضاف إليه واسم بالفتحة املقدرة على ما قبل
ظرف زمان منصوب وناحت " يوما"، "أكون"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب " كناحت"، تقديره أنا

  .جار وجمرور متعلق بناحت" بعسيل"، مضاف إليه" وصخرة"، مضاف
وقد " صخرة" فاعل مضاف إىل مفعوله وهو اسم" ناحت: "فإن قوله، "كناحت يوما صخرة"يف : الشاهد

  .كناحت صخرة بعسيل: والتقدير، "يوما"فصل بينهما بالظرف وهو 
، ٧١، والسيوطي ص٩٢واملكودي ص، وداود، ٢٢١/ ٢ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٥١/ ٢ يف اهلمع ٧٩وأيضا ص

)٢/٨٢٤(  

  

  :وبارور قول اآلخر
   ... ....................١صابرةألنت معتاد يف اهليجا م
 ٢فهذا من أحسن الفصل؛ ألنه فصل مبعمول املضاف، ويدل على جوازه يف: قال يف شرح التسهيل



  .٣" هل أنتم تاركو يل صاحيب؟: "االختيار قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .٤"ترك يوما نفِسك وهواها، سعي هلا يف رداها: "وقول من يوثق بعربيته

   املصدر واسم الفاعل، ومن الفصل باملفعول٥"يشمل" " فعلشبه: "وقوله
__________  

  .وهو من البسيط، وحبثت فلم أعثر له على قائل، مل أقف على اسم قائله:  صدر بيت قال العيين١
  :وعجزه

  يصلى كل من عاداك نريانا
صليت : ممن قوهل" يصلى"احلرب، ومتد وتقصر وههنا مقصورة، : قال اجلوهري" اهليجا: "الشرح

  .أدخلته النار، الرجل نارا
جار وجمرور متعلق مبعتاد " يف اهليجا"، خربه" معتاد"، مبتدأ" أنت"، الالم للتوكيد" ألنت: "اإلعراب

، "فاعل"جار وجمرور متعلق بيصلى كل " ا"، فعل مضارع" يصلى"، مضاف إليه" ومصابرة"، مضاف
 ماض والفاعل ضمري مستتر تقديره هو يعود إىل عادى فعل" عاداك"، اسم موصول مضاف إليه" من"

" نريانا"، من والكاف ضمري مبين يف حمل نصب مفعول به واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول
  .مفعول به ليصلى

، "مصابرة"واملضاف إليه وهو " معتاد: "فإنه فصل بني املضاف وهو قوله، "يف اهليجا"يف : الشاهد
  .رورفالفصل باجلار وا

  ,٩٢ذكره املكودي يف شرحه لأللفية ص: مواضعه
  . أ، ب٢
وقد وقع نزاع بني بعض الصحابة وأيب بكر ،  هذا بعض حديث عن أيب الدرداء يف البخاري ومسلم٣

: كذبت، وقال أبو بكر: جئتكم باهلدى فقلتم:  وقال ما معناه-صلى اهللا عليه وسلم-فغضب الرسول 
  صاحيب؟فهل أنتم تاركو يل ، صدقت

بدليل حذف النون، وقد فصل بينهما باجلار " صاحيب"اسم فاعل مضاف إىل مفعوله وهو " تاركو"و
  .املتعلق باملضاف" يل"وارور وهو 

املضاف إليه " نفس"ظرف له فصله عن فاعله وهو " يوما"، مبتدأ وهو مصدر" ترك: " هذه نصيحة٤
  "سعي"، سك شأا مع هواها يوماترك نف: مفعول معه أي" وهواها"، ومفعوله حمذوف

  .وهو األحسن، تركك نفسك: خرب وحيتمل أنه مضاف ملفعوله والفاعل حمذوف أي
  ".مشل" أ، ب ويف جـ ٥

)٢/٨٢٥(  

  



 بنصب الوعد وخفض ١"فال حتسنب اللَّه مخلف وعده رسله: "مع اسم الفاعل قراءة بعض السلف
  .٢الرسل
  .صفة ملضاف" شبه فعل: "مقدم ألجز، وقوله ٣"مفعول" "فصل: "وقوله
  ".ما" من ٤"حاالن" "مفعوال أو ظرفا: "فاعل باملصدر الذي هو فصل، وقوله" ما نصب: "وقوله

 أو ٥"به"أجز أن يفصل املضاف املشابه للفعل عما أضيف إليه منصوبه حال كونه مفعوال : والتقدير
  .ظرفا ويف حكمه ارور

ومل يعب : "وإليه أشار بقوله، ٦"هذا غالم واهللا زيد: "حكاه الكسائي من قوهلمالقسم حنو ما : الثاين
  ".فصل ميني

  :كقوله، هـ" الفصل بإما مغتفر: "وزاد يف الكافية الفصل بإما، وقال
   ... .....................٧مها خطتا إما إسار ومنة

__________  
مفعوله " رسله"اعل متعد الثنني وهو مضاف إىل اسم ف" خملف"،  من سورة إبراهيم٤٧ من اآلية ١

  .مفعول ثان وقد فصل به بينهما" وعد"األول، و
  . ب٢
  ".معمول"ويف أ ،  ب، جـ٣
  ".حال" ب، ويف أ، جـ ٤
  . أ، جـ٥
  .إليه" غالم"بإضافة " زيد" جبر ٦
  .وهو من الطويل، وامسه ثابت بن جابر الفهمي جاهلي،  صدر بيت قائله تأبط شرا٧

  :جزهوع
  وإما دم والقتل باحلر أجدر

، فحذفت منها النون، وهي تثنية خطة وهي القصة واحلالة، مها خطتان: أصله" مها خطتا: "الشرح
  .خطتا أسر:  مبعىن األسر، والتقدير-بكسر اهلمزة-" إسار"

لعفو، وإما إما إسار والتزام منكم إن رأيتم ا، ليس يل إال واحدة من خصلتني اثنتني على زعمكم: املعىن
  .قتل هو أوىل باحلر وهذا كم واستهزاء

" إما"، خربه مرفوع باأللف ألنه مثىن وحذفت النون لإلضافة" خطتا"، ضمري مبتدأ" مها: "اإلعراب
، "إسار"معطوف على " ومنه"الواو عاطفة " ومنة"، مضاف إليه" وإسار"، مضاف" خطتا"، تفصيلية

، وأجدر خرب املبتدأ" اآليت"جار وجمرور متعلق بأجدر " باحلر"،  مبتدأ"القتل"الواو استئنافية و" القتل"و
  .واجلملة من املبتدأ واخلرب استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

  ".إسار"واملضاف إليه وهو ، "خطتا"بني املضاف وهو " إما"حيث فصل فيه " خطتا إما إسار"يف : الشاهد



، وابن ٤٩/ ٢ويف مهعه ، ٧٩والسيوطي ص، ٣٢٨/ ٢ األمشوين: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . من اخلزانة٥٤٧والشاهد رقم ، ٢٠٢/ ٢هشام يف املغين 

)٢/٨٢٦(  

  

  .٢، ١يف رواية من جر
  :فقال،  بغري ذلك خمصوص بالضرورة٣"الفصل"مث نبه على أن 

  بأجنيب أو بنعت، أو ندا... واضطرارا وجدا 
  . وفاعل٨"أ" وجمرور ٧"أ" وظرف ٦"أ "٥"به" مفعول  من٤"للمضاف"ما ليس مبعمول : األجنيب

  :مثال املفعول قول الشاعر
   ... ................................٩تسقي امتياحا ندى املسواك ريقتها

__________  
  ,٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦/ ٣ راجع األمشوين ١
  :ل بإما قول الشاعرومن الفص: ويف شرحها قال. والفصل بإما مغتفر:  قال٦٩ورقة ،  يف الكافية٢

  وإما دم والقتل باحلر أجدر... مها خطتا إما إسار ومنة 
  ,٣٢٨ ، ٣٢٧، ٣٢٦/ ٢يف رواية اجلر هـ راجع األمشوين 

  ".املتصل"ويف جـ ،  أ، ب٣
  ".املضاف"ويف جـ ،  أ، ب٤
  . أ، ب٥
  . ب٦
  . ب٧
  . ب٨
ن عبد امللك بن مروان ويهجو من قصيدة ميدح ا يزيد ب،  صدر بيت قائله جرير بن عطية اخلطفي٩

  .وهو من البسيط، أهل املهلب
  :وعجزه

  كما تضمن ماء املزنة الرصف
،  البلل من النداوة-بفتح النون-" الندى"من ماح فاه بالسواك مييح إذا استاك، " امتياحا: "الشرح

هو املاء : رصف احلجارة املرصوفة وماء ال-بفتح الراء والصاد-" الرصف"السحابة البيضاء، " املزنة"
  .الذي ينحدر من اجلبال على الصخر



  .الرضاب، وهو ماء الفم": الريقة"، العود الذي يستاك به": املسواك"
أن أم عمرو تسقي من بلل ريقها املسواك عند استياكها، فيشتمل على ريقها الصايف العذب، كما : املعىن

  .يشتمل الرصف على ماء املطر الصايف
، ل مضارع والفاعل ضمري مستتر تقديره هي يعود إىل أم عمرو املذكور فيما قبلهفع" تسقي: "اإلعراب

  " =املسواك"مفعول ثان لتسقي " ندى"، "تسقي"حال من فاعل " امتياحا"

)٢/٨٢٧(  

  

  :والظرف كقوله
  ١يهودي يقارب أو يزيل... كما خط الكتاب بكف يوما 

  :وارور كقوله
__________  

" ندى"ففصل باملفعول الثاين بني املضاف ، مضاف إليه" وريقة"وندى مضاف ، "لتسقي"مفعول أول = 
الكاف حرف تشبيه وجر داخلة " كما"، مضاف والضمري مضاف إليه" وريقة"، "ريقة"واملضاف إليه 
مفعول به لتضمن وماء مضاف واملزنة مضاف " ماء"، فعل ماض" تضمن"، مصدرية" ما"على املصدر 

  .املصدرية وما بعدها يف تأويل مصدر جمرور بالكاف" وما"ل لتضمن فاع" الرصف"، إليه
وبني " ندى"فإنه نصب على املفعولية لتسقي، وفصل به بني املضاف وهو ، "املسواك"يف : الشاهد

  .تسقي ندى ريقتها املسواك: ، والتقدير"ريقها"املضاف إليه وهو 
، ٣٢٨/ ٢، واألمشوين ٢٢٣١/ ٢بن هشام ، وا١٦٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٥٢/ ٣وداود، واألصطهناوي، والسيوطي يف اهلمع 
  .من الوافر، وامسه اهليثم بن الربيع بن زرارة يصف رسم دار،  البيت أليب حية النمريي١

إمنا خص اليهود؛ ألم أهل الكتاب " يهودي"كتحبري الكتاب، ": ويروى"كما خط الكتاب : الشرح
  .يفرق بني كتابته ويباعد" يزيل"، يضم بعض ما يكتبه إىل بعض" يقارب"حينذاك، 

يشبه ما بقي متناثرا من رسوم الديار هنا وهناك بكتابة اليهودي كتابا جعل بعضه متقاربا وبعضه : املعىن
  .متفرقا

" الكتاب"، فعل ماض مبين للمجهول" خط"، مصدرية" ما"الكاف حرف تشبيه وجر " كما: "اإلعراب
" كف"، منصوب على الظرفية خبط أيضا" يوما"، جار وجمرور متعلق خبط" بكف"، ئب فاعل خطنا

وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور " ما"وقد فصل بينهما بالظرف و، مضاف إليه" يهودي"مضاف 
رسم هذه الدار كائن كخط : واجلار وارور متعلق مبحذوف خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير، بالكاف



واجلملة يف ، "يهودي"فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر تقديره هو يعود إىل " يقارب"، إخل.... تابالك
  .ومجلة يزيل معطوفة على ما قبلها، أو عاطفة" أو يزيل"، "يهودي"حمل جر نعت 

" كف"وقد فصل به بني املضاف وهو ، "خط: "فإنه نصب على الظرفية بقوله، "يوما"يف : الشاهد
  .فال جيوز ذلك إال يف الضرورة، واحلال أنه أجنيب، "يهودي"ه وهو واملضاف إلي

، ٣١٨/ ٢، واألمشوين ٦٤/ ٢، وابن عقيل ١٦٦ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
/ ٢، ويف مهعه ٧٩، والسيوطي ص٩٢، والشاطيب، واألصطهناوي، واملكودي ص٢٣٢/ ٢وابن هشام 

  .٣٥١/ ٢، واإلنصاف ٩١/ ١، وسيبويه ١٠٣/ ١، وابن يعيش ٥٢

)٢/٨٢٨(  

  

  ١مها أخوا يف احلرب من ال أخا له
  :والفاعل كقوله

  ٢إذ جناله فنعم ما جنال... أجنب أيام والداه به 
__________  

قاله . قائلته درنا بنت عبعبة من بين قيس بن ثعلبة: وقيل.  صدر بيت قائلته عمرة اخلثعمية ترثي ابنيها١
  .يلوهو من الطو، سيبويه
  :وعجزه

  إذا خاف يوما نبوة فدعامها
  .إذا مل يعمل يف الضريبة،  من نبا السيف-بفتح النون وسكون الباء-" نبوة: "الشرح

فخاف أن ينبو ، أخوين ينصرانه إذا غشيه العدو، كانا ملن ال أخا له يف احلرب وال ناصر: تقول: املعىن
  .عن مقاومته

ربه مرفوع باأللف ألنه مثىن وحذفت النون لإلضافة يف احلرب خ" أخوا"، ضمري مبتدأ" مها: "اإلعراب
نافية للجنس مبين على الفتح املقدر " ال"، اسم موصول مضاف إليه" من"، جار وجمرور وأخوا مضاف

جار وجمرور متعلق " له"، على األلف، ويف هذا التعبري كالم طويل وخالفات كثرية اخترنا أيسرها
ظرف ملا يستقبل " إذا"، "من"ع امسها وخربها ال حمل هلا من اإلعراب صلة م" ال"و، "ال"مبحذوف خرب 

ظرف " يوما"، فعل شرط" من"فعل ماض والفاعل ضمري مستتر تقديره هو يعود إىل " خاف"، من الزمان
مجلة وقعت " فدعامها"، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها، "خلاف"مفعول به " نبوة"، زمان منصوب

  .رطجواب الش
وبني املضاف ، "أخوا"حيث فصل بأجنيب بني املضاف وهو ، "أخوا يف احلرب من ال أخا له"يف : الشاهد



  ".من ال أخا له"إليه وهو 
/ ٣، والشاطيب، واألصطهناوي، وابن يعيش ١٦٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٤٠٥/ ٢واخلصائص ، ٥٢١/ ٢، واإلنصاف ٩٢/ ١، وسيبويه ٥٢/ ٢، والسيوطي يف اهلمع ٢١
  .وهو من املنسرح، من قصيدة ميدح فيها سالمة ذا فائض احلمريي،  البيت لألعشى ميمون بن قيس٢

من " أجنب"، أجنب أيام والديه به": ويروى"، أجنب أزمان والداه: ويروى، أجنب أيام والداه: الشرح
  .أجنب الرجل إذا ولد جنيبا

والدا فاعل أجنب مرفوع باأللف ألنه " والداه"، ظرف زمان منصوب" مأيا"، أجنب فعل ماض: اإلعراب
" إذا"، جار وجمرور متعلق بأجنب" به"، والدا مضاف والضمري مضاف إليه، مثىن وحذفت النون لإلضافة

فعل وفاعل والضمري مفعول به واجلملة يف حمل جر بإضافة " جنال" "جناله"، ظرف ملا مضى من الزمان
فعل " جنال"، موصولة فاعل نعم" ما"، فعل ماض إلنشاء املدح" نعم"، الفاء عاطفة" فنعم"، إليها" إذا"

نكرة فتكون متييزا لفاعل وهو " ما"وفاعل واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول جيوز أن تكون 
: ف والتقديرمجلة من الفعل والفاعل يف حمل نصب صفة ملا والرابط حمذو" جنال"الضمري املستتر وتكون 

  .فنعم هو مولودا جناله
بأجنيب وهو والداه وهو فاعل " إذ جناله"واملضاف إليه وهو " أيام"حيث فصل بني املضاف وهو : الشاهد

  .أجنب والداه به أيام إذ جناله: أجنب، إذ التقدير
، ٣٢٨/ ٢، واألمشوين ٣٣٠/ ٣، وابن هشام ١٦٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٥٣/ ٢، وأيضا يف مهعه ٨٩والسيوطي ص

)٢/٨٢٩(  

  

  :وكذا لو كان الفاعل مرفوعا باملضاف، فإن الفصل به خمصوص بالضرورة كقوله
  ١وال ترعوي عن نقض أهواؤنا العزم... نرى أسهما للموت تصمي وال تنمي 

  .ال تؤخذ هذه الصورة من كالمه هنا: فإن قلت
، فعلم أن املرفوع ال يسوغ الفصل به اختيار، ومثال النعت قول "ما ينصب: "قد يفهم من قوله: قلت

  :الشاعر
__________  

  .أنشده ثعلب ومل يعزه ألحد، وحبثت فلم أعثر له على قائل، وهو من الطويل:  قال العيين١
وال "، إذا رميته فقتلته حبيث تراه، من اإلصماء من أصميت الصيد" تصمي"، أسهما مجع سهم: الشرح

  .إذا رميته فغاب عنك مث مات، من اإلمناء من أمنيت الصيد" تنمي



عزمت " العزم"، الكف عن القبيح: نرى أسهما للموت تقتل وال تبطئ وال ترعوي، االرعواء: واملعىن
  .إذا أردت فعله، على األمر

للموت جار ، مفعول نرى" أسهما"، نرى فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر تقديره حنن: اإلعراب
فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر تقديره هي يعود إىل أسهما واجلملة نعت لـ " تصمي"، وروجمر

نافية " ال"الواو عاطفة " وال تنمي"، أو مفعول ثان إذا كانت قلبية، إذا كانت نرى بصرية، "أسهما"
لة واجلملة معطوفة على مج" أسهما"فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر تقديره هي يعود إىل " تنمي"

مرفوع باملصدر " أهواء"أهواؤنا ، عن نقض جار وجمرور متعلق بترعوي، تصمي وال ترعوي كسابقتها
  .مضاف والعزم مضاف إليه" نقض"الذي هو نقض و

" العزم"وبني املضاف إليه وهو ، "نقض"حيث فصل بني املضاف وهو " نقض أهواؤنا العزم"يف : الشاهد
  .عيفمع أن الفاعل متعلق باملضاف، وهو ض

  .عن أن تنقض أهواؤنا العزم: عن نقض العزم أهواؤنا، أي: والتقدير
  .٣٩٢/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

)٢/٨٣٠(  

  

  ١من ابن أيب شيخ األباطح طالب... جنوت وقد بلّ املرادي سيفه 
  . أيب طالب شيخ األباطح٢"ابن"من : أراد

  :ومثال النداء قول الشاعر
  ٣تعجيل لكة واخللد يف سقَرا... ري منقذ لك من وفاق كعب جب

__________  
عبد الرمحن بن عمرو املعروف : قال ذلك ملا اتفق ثالثة من اخلوارج، وهم.  قائله معاوية بن أيب سفيان١

على قتل علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب ، بابن ملجم املرادي، والربك بن عبد اهللا، وعمرو بن بكر
،  فقتل املرادي عليا وجنا معاوية من الربك فقال هذا البيت-رضي اهللا عنهم-مرو بن العاص سفيان وع

  .وهو من الطويل
شيخ ، يريد قاتل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، املرادي نسبة إىل مراد وهي قبيلة باليمن: الشرح

  .ها أبا طالبوأراد باألباطح مكة وأراد بشيخ، األباطح مجع أبطح وهو املكان الواسع
  .ختلصت من القتل وقد لطخ ابن ملجم سيفه بدم علي بن أيب طالب شيخ مكة: املعىن

فاعل " املرادي"، فعل ماض" بل"، الواو للحال وقد حرف حتقيق" وقد"، جنوت فعل وفاعل: اإلعراب
 وابن جار وجمرور متعلق ببل" من ابن"، مفعول به لبل وسيف مضاف والضمري مضاف إليه" سيفه"، بل



  .مضاف إليه" طالب"مضاف " أيب"، نعت أليب ومضاف إليه" شيخ األباطح"، مضاف إليه" أيب"مضاف و
" طالب"واملضاف إليه وهو ، حيث فصل بني املضاف وهو أيب" أيب شيخ األباطح طالب"يف : الشاهد
  ".شيخ األباطح"وهو ، بالنعت

، ٢٢٨/ ٢، واألمشوين ٦٤/ ٢ن عقيل ، واب١٦٧ابن الناظم ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
ويف مهعه ، ٩، والسيوطي ص٩٣والشاطيب، وداود، واألصطهناوي، واملكودي ، ٢٣٥/ ٢وابن هشام 

٥٢/ ٢,  
  . ب، جـ٢
 قائله جبري بن زهري بن أيب سلمى يقوله ألخيه كعب بن زهري، وكان جبري قد أسلم قبل كعب فالمه ٣

صلى اهللا -فأهدر النيب ،  فنال بلسانه منه-عليه وسلمصلى اهللا -كعب على ذلك وتعرض للرسول 
  .فقد مات قبل املبعث بسنة، والبيت من البسيط، وأما أبومها زهري.  دمه-عليه وسلم

" وفاق"و، منادى حبرف نداء حمذوف مبين على الضم يف حمل نصب" كعب"، وفاق مبتدأ: اإلعراب
جار " من تعجيل"، جار وجمرور متعلق مبنقذ" لك"، خرب ملبتدأ" منقذ"، مضاف إليه" جبري"مضاف و

يف "، مضاف إليه واخللد معطوف على تعجيل" لكة"، مضاف" تعجيل"وجمرور متعلق مبنقذ أيضا و
، فصل بني املضاف وهو وفاق، "وفاق كعب جبري"يف : الشاهد. == جار وجمرور متعلق باخللد" سقر

  ".كعب"واملضاف إليه وهو جبري بالنداء وهو 
واخللود يف النار يف ، منج لك من تعجيل اهلالك يف الدنيا: أي، وفاق جبري يا كعب منقذ لك: تقديروال

  .اآلخرة
، واألصطهناوي، ٣٢٩/ ٢٢، واألمشوين ٦٦/ ١ابن عقيل : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٥٣/ ٢، والسيوطي يف اهلمع ٩٢واملكودي ص

)٢/٨٣١(  

  

  :٢أنشد ابن السكيت. ١ى هـوزاد يف التسهيل الفصل بفعل ملغ
   ... ..........................٣بأي تراهم األرضني حلوا

  :وزاد غريه الفصل باملفعول ألجله حنو
   ... ........................٤معاود جرأة وقت اهلوادي

__________  
  ,١٦١ راجع التسهيل ص١
  .كالمأبو يوسف يعقوب بن إسحاق، مضى التعريف به يف باب ال:  هو٢



  . وهو من الوافر-وحبثت فلم أعثر له على قائل-مل أقف على اسم قائله : قال العيين.  صدر بيت٣
  :وعجزه

  آلدبران أم عسفوا الكفارا
اسم موضع وهو " الكفار"، أيب الدبران:  وهو اسم موضع، ويروى-بفتح الدال-الدبران : الشرح

  .أم توجهوا: أي" أم عسفوا"، بكسر الكاف
" هم"، فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه" ترى"، "حلوا: "جار وجمرور متعلق بقوله:  بأي:اإلعراب

، معترض بينها" تراهم: "وقوله، مضاف إليه" األرضني"ضمري يف حمل نصب مفعول به، أي مضاف و
، اهل حلوا الدبران أم عسفو: اهلمزة لالستفهام وفيه إضمار والتقدير" آلدبران"، فعل وفاعل" حلوا"

، فعل وفاعل" عسفوا"، متصلة ملعادلتها اهلمزة يف إفادة التسوية" أم"أم توجهوا حنو الكفار؟ : أي
  .مفعول به" الكفار"

بني " تراهم: "ففصل بقوله، بأي األرضني تراهم حلوا: فإن التقدير" بأي تراهم األرضني"يف : الشاهد
  .هو مضاف إليهالذي " األرضني: "الذي هو مضاف وبني قوله" بأي: "قوله

  ,٥٣/ ٢والسيوطي يف مهعه ، ٣٢١/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه : مواضعه
  . وهو من الوافر-فلم أعثر على قائله، وحبثت-مل أقف على اسم قائله : قال العيين.  صدر بيت٤

  :وعجزه
  أشم كأنه رجل عبوس

، ع من باب علم يعلمأشم من الشمم وهو االرتفا، إذا سكن، مجع هادية من هدأ" اهلوادي: "الشرح
  . =عابسه وكريهه: رجل منبوس الوجه أي: من قوهلم" منبوس: "ويروى" عبوس"

)٢/٨٣٢(  

  

  .معاود وقت اهلوادي جرأة: أي
  .٢ ابن أخيك؛ ففصل بإن شاء اهللا، واهللا أعلم١"تعاىل"هذا غالم إن شاء اهللا : وحكى ابن األنباري
__________  

أعناق : ه يظهر الكرب ويعاود احلرب وقت ظهور اهلوادي مجع هاد أييصف الشاعر رجال بأن: املعىن= 
  .صبان. هـ. واجلرأة بضم اجليم ا، اخليل ألجل جرأته يف احلرب

" وقت"، مفعول ألجله ومعاود مضاف" جرأة"، معاود خرب مبتدأ حمذوف والتقدير هو معاود: اإلعراب
خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو أو خرب بعد " أشم"، مضاف إليه" اهلوادي"، مضاف إليه ووقت مضاف

نعت لرجل " أشم"خرب كأن واجلملة نعت لـ " رجل"، كأن وامسها" كأنه"، خرب عند من جييز ذلك



  .مرفوع
" وقت"وبني املضاف إليه وهو " معاود"حيث فصل بني املضاف وهو ، "معاود جرأة وقت"يف : الشاهد

  .منصوب على املفعولية" جرأة: "بقوله
  .معاود وقت اهلوادي جرأة: ديروالتق

  ,٥٣/ ٢والسيوطي يف اهلمع ، ٣٢٩/ ٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  . أ، ب١
  .٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧ راجع األمشوين ص ٢

)٢/٨٣٣(  

  

  :املضاف إىل ياء املتكلم
  مل يك معتال كرام وقذى... آخر ما أُضيف للياء اكسر إذا 

 مل يكن منقوصا أو مقصورا أو مثىن أو جمموعا على ٢"إن"،  املتكلم١"إىل ياء"جيب كسر آخر املضاف 
  .غالمي": غالم"حدة كقولك يف 

  :وفيه أربعة مذاهب
  . يف األحوال الثالثة٣"مقدرة"أنه معرب حبركات : أحدها
  .واختاره يف التسهيل، أنه معرب يف الرفع والنصب حبركة مقدرة، باجلر بالكسرة الظاهرة: والثاين

  .أنه مبين: الثوالث
  .وإليه ذهب ابن جين، أنه ال معرب وال مبين: والرابع

  .واألول مذهب اجلمهور
اإلسكان أصل : وقيل، الفتح أصل: الفتح واإلسكان، فقيل:  وجهان٤"بعد املكسور"وجيوز يف الياء 

 ما هو  اإلسكان أصل أول إذ هو أصل كل مبين، والفتح أصل ثان، إذ هو أصل٦"بأن" بينهما ٥"مجع"
  .على حرف واحد

فإذا أضيف شيء منها إىل ياء املتكلم وجب فتح ، وأما املقصور واملنقوص واملثىن واموع على حدة
": زيدين"ابين، ويف ": ابنني"ويف ، رامي": رامٍ"قذاي، ويف ": قذى"الياء يف اللغة املشهورة، فتقول يف 

زيدي.  
  :وإىل ذلك أشار بقوله

  مجيعها اليا بعد فتحها احتذي... ذي ف........... 
__________  



  ".لياء" ب ويف أ، جـ ١
  ".إذا"ويف ب ،  أ، جـ٢
  ".مقدرات"ويف ب ،  أ، جـ٣
  ".الكسرة" أ، ويف ب، جـ ٤
  ".واجلمع"ويف ب ،  أ، جـ٥
  ".أن"ويف ب ،  أ، جـ٦

)٢/٨٣٤(  

  

  .تبع" احتذي"و، إىل األنواع األربعة" بذي"اإلشارة 
" وتدغم اليا فيه: "م آخر املقصور واملنقوص واملثىن واموع على حدة إذا أضيف للياء فقالمث بني حك

يف ياء املتكلم، :  نصبا وجرا فيه أي٢"على حدة" آخر املنقوص واملثىن واموع ١"من"وتدغم اليا : أي
  .لياء كما سبقرأيت رامي وابين وزيدي، وتفتح ا: وال يغري ما قبلها من فتح أو كسر فتقول

  . قلب الواو ياء٣"بعد"يعين ، وتدغم الواو أيضا يف ياء املتكلم: أي" والواو: "مث قال
 قبلها ٤"ما"وإن كان ، "هؤالء مصطفي: "فتقول فيه" مصطفَون: "فإن كان ما قبلها فتحة مل تغري حنو

  .او ياء والضمة كسرةبقلب الو، مسلمي: فتقول فيه" مسلمون: "ضمة قلبتها كسرة لتصبح الياء حنو
  .٥" أَوخمرجِي هم: "ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم

  :وإىل هذا أشار بقوله
  ما قبل واو ضم فاكسره يهن... وإن ............. 

  .سلم األلف من االنقالب: أي" وألفا سلم: "مث قال
  وال خالف فيه، وألف املقصور" هذان غالماي: "ومشل ذلك ألف املثىن حنو

__________  
  ".يف" ب، ويف أ، جـ ١
  . ب، جـ٢
  ".تقلب"ويف أ ،  ب، جـ٣
  . أ٤
وددت أن أكون معك حني :  ذكره البخاري، قاله عليه الصالة والسالم لورقة بن نوفل حني قال له٥

وخمرجي اسم فاعل . فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء، أوخمرجوي هم: خيرجك قومك، وأصله
مبتدأ خربه " هم"جعل : شرح البخاري" ويف"، فاعل سد مسد اخلرب" هم"و، لم مبتدأمضاف لياء املتك



حاشية السجاعي على . هـ. ا. وال جيوز العكس؛ ألنه يلزم عليه اإلخبار عن النكرة باملعرفة" خمرجي"
  .٨٦القطر ص

)٢/٨٣٥(  

  

 ٣"وحكاها"وهي لغة هذيل وقلبها ياء ، ٢"وهي املشهورة"إقرار األلف :  وفيه لغتان١"هي عصاي: "حنو
  . عن قريش٤عيسى بن عمر

  :وإليها أشار بقوله، ٦"يا بِشرى: "٥وقرأ احلسن
  هذيل انقالا ياء حسن... ويف املقصور عن ............. 

  .االمسية، فإن األكثر فيه القلب مع ياء املتكلم" على"و" لدى"وينبغي أن يستثىن من ذلك ألف 
  ب ألف املثىن يف لغة من التزمها مطلقا؟فهل جيوز للقل: فإن قلت

  .٧حيتاج يف جوازه إىل مساع: قال يف االرتشاف: قلت
__________  

  . من سورة طه١٨ من اآلية ١
  ".وهو املشهور" أ، ب، ويف جـ ٢
  ".حكاه" ب، جـ ويف ب ٣
 النحو إمام يف. نزل يف ثقيف فنسب إليهم،  عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر موىل خالد بن الوليد٤

أخذ عن عمرو بن العالء وغريه، وروى عن احلسن البصري وغريه، وحكى . مشهور، والعربية والقراءة
ما يل أراكم تكأكأمت علي : فقال، سقط عن محار فاجتمع الناس حوله. عنه اجلوهري يف الصحاح وغريه

  .مائةسنة مخس و: مات سنة تسع وأربعني، وقيل. كتكأكئكم على ذي جنة؟ افرنقعوا عين
لو :  هو اإلمام أبو سعيد احلسن بن احلسن البصري، كان إماما يف القراءة، روى عن الشافعي أنه قال٥

وهو أحد األربعة الذين هلم قراءة شاذة من . إن القرآن نزل بلغة احلسن لقلت لفصاحته: أشاء أن أقول
  .هـ١١٦وتويف بالبصرة سنة ، القراءات العشر

  .وسف من سورة ي١٨ من اآلية ٦
  .٩١٠ االرتشاف ص٧

)٢/٨٣٦(  

  



  :اجلزء الثالث
  :إعمال املصدر

  بفعله املصدر أحلق يف العمل
فيعمل عمل الفعل يف اللزوم والتعدي بنفسه وباحلرف، وخطب ، أحلق املصدر بفعله يف عمله: أي

  .التمثيل يف ذلك سهل
  ":تنبيه"
  : يف أمرين٢"فعله" املصدر ١"خيالف"

  .وإليه ذهب يف التسهيل،  خالفا، ومذهب مجهور البصريني جوازه٣"ائب الفاعلن"أن يف رفعه : أحدمها
، خالفا ٥"ضمريه" فاعل املصدر جيوز حذفه خبالف فاعل الفعل، وإذا حذف مل يتحمل ٤"أن: "الثاين

  .لبعضهم
  :مث قال

  مضافا أو جمردا أو مع أل
 وال خالف فيه، ويف ٦} ....فْع اللَّه الناسولَولَا د.... {: فهو ثالثة أحوال، وإعماله مضافا أكثر حنو

  .كالم بعضهم ما يشعر باخلالف
__________  

  ".يفارق" ب، ويف أ، جـ ١
  ".الفعل" أ، جـ، ويف ب ٢
  ".نائبا عن الفاعل" أ، جـ، ويف ب ٣
  . أ٤
  ".ضمريا"ويف ب ،  أ، جـ٥
  . من سورة البقرة٢٥١ من اآلية ٦

)٢/٨٣٩(  

  

  .٢} أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة، يتيما{:  اإلضافة وأل أقل من املضاف حنو١"من"وإعماله جمردا 
  .ومنعه الكوفيون، وفيه خالف أجازه البصريون

فهو حممول عندهم على فعل مضمر، وإعماله مع أل أقل من ،  مرفوع أو منصوب٣"وقع بعده"فإن 
  :٤ارد، ومنه قول الشاعر

  خيال الفرار يراخي األجل... داءه ضعيف النكاية أع



وفيه خالف؛ أجازه سيبويه ومن وافقه، ومنعه الكوفيون وبعض البصريني كابن السراج، وأجازه 
  الفارسي على قبح، وفصل ابن طلحة بني أن

__________  
  ".عن"ب " أ، جـ، ويف ١
  .مفعوله" يتيما"إطعام مصدر فاعله حمذوف ،  من سورة البلد١٤ من اآلية ٢
  ".وقع عندهم بعده"ويف ب ،  أ، جـ٣
 وذكره سيبويه وهو من اخلمسني اليت مل -وبالبحث مل أعثر له على قائل-مل ينسب إىل قائل :  قائله٤

  .وهو من املتقارب، يعرف قائلوها
، يظن" خيال"، نكيت يف العدو أنكي نكاية، إذا قتلت فيهم وجرحت: يقال، اإلضرار" النكاية: "اللغة

  .يباعد ويؤخر" يراخي"
إن هذا الرجل ضعيف ال يستطيع أن يؤثر يف أعدائه أو يقهرهم أو ينازهلم القتال، يظن أن اهلرب : املعىن

  .والفرار من احلرب يبعد عنه املوت، ويفسح له يف العمر
مفعول " أعداءه"، مضاف إليه" النكاية"، هو ضعيف: خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير" ضعيف: "اإلعراب

، فعل مضارع، والضمري املستتر الذي يعود على الفرار فاعل" خيال"، ، والضمري مضاف إليهللنكاية
  .مفعول لرياخي، واجلملة يف حمل نصب مفعول ثان ليخال" األجل"

ونصب املفعول وهو ، "النكاية"حيث عمل املصدر املقترن بأل وهو ، "النكاية أعداءه: "الشاهد فيه
  ".أعداءه"

، ٢٣٣/ ٢، واألمشوين ٧٢/ ٢، وابن عقيل ٣/ ٥ابن هشام : شراح األلفيةذكره من : مواضعه
، واخلزانة ٣٩٩، وشذور الذهب ص٥٩/ ٦، وابن يعيش ٩٩/ ١، وذكره سيبويه ٨٠والسيوطي ص

  .٥٩٧الشاهد 

)٢/٨٤٠(  

  

: وإال فال جيوز حنو" إنك والضرب خالد املسيء إليه: "فيجوز حنو، ١"للضمري"يكون بأل معاقبة 
  : عمل املصدر بقوله٢"شرط"مث نبه على ، " من الضرب عمراعجبت"

  حيل حمله" ما"أو " أن"إن كان فعل مع 
  .شرط إعمال املصدر غري الواقع بدال من اللفظ بفعله، أن يصح تقديره بالفعل مع حرف مصدري

 بأن؛ ألن  مبا، وإن أريد به احلال قدر مبا ومل يقدر٣"أو"فإن أريد به غري احلال جاز أن يقدر بأن 
  .مصحوا ال يكون حاال؛ فلذلك مل يقتصر على أن كما فعل بعضهم



: تقديره" علمت ضربك زيدا: "املخففة، ومثله بنحو" أن "٤"معهما"قد ذكر يف التسهيل : فإن قلت
 خمففة؛ ألا واقعة بعد العلم، وهي موضع غري صاحل ٥"هذه"علمت أن قد ضربت زيدا، فأن 

  .٦للمصدرية
" أن"املصدرية مغنٍ عنها، فإا يصح وقوعها بعد العلم، ومل يقدر سيبويه يف الباب بغري " ما" ذكر :قلت

  .الثقيلة مع ضمري الشأن
  :وقوله يف الكافية" إن كان: "ظاهر قوله: فإن قلت

  حيث ما يصح حرف مصدري متما
قديره بأحد الثالثة شرطا وليس ت: وقال يف شرحه، ٧أن هذا الشرط الزم، وقد جعله يف التسهيل غالبا

  يف عمله، ولكن الغالب أن يكون كذلك، ومن
__________  

  . أ١
  ".شروط" ب، جـ، ويف أ ٢
  ".و"ويف ب، جـ ،  أ٣
  ,١٤٢التسهيل ص" معها"ويف أ ،  ب، جـ٤
  . أ٥
  ,٢٦٨/ ٢صبان . هـ. ألا ال تقع بعد العلم وال تسد مسد مفعوليه، ا:  أي٦
  .١٤٢٠ التسهيل ص٧

)٢/٨٤١(  

  

  . وذكر مثال آخر١"سمع أذين زيدا يقول ذلك: "وقوعه غري مقدر بأحدها قول العرب
املشهور أن تقديره بذلك شرط وما ذكره من املثل ال يتعذر فيه التقدير، وكالم صاحب البسيط : قلت

  .موافق للمصنف يف عدم اشتراط ذلك
  ":تنبيه"

  :إلعمال املصدر شروط مل يذكرها هنا
يكون مظهرا، فلو أضمر مل يعمل؛ لعدم حروف الفعل، خالفا للكوفيني، وأجاز ابن جين يف أن : األول

  .اخلصائص والرماين إعماله يف ارور ونقل عن الفارسي، وقياسه يف الظرف
  .أن يكون مكربا، فلو صغر مل يعمل: الثاين

  :٢بشذوذه كقولهفلو حد بالتاء مل يعمل، فإن ورد حكم ، أن يكون غري حمدود: الثالث



  بضربة كفيه املال نفس راكب... حيايي به اجللد الذي هو حازم 
  .فنصب املال بضربة كفيه وهو حمدود، ونصب نفس بيحايي

  .وأحيا باملاء نفس راكب كاد ميوت عطشا، يصف الشاعر مسافرا معه ماء فتيمم: ومعناه
__________  

مسع أذين أخاك حاصل إذ كان : فالتقدير، بد مسيئاضريب الع: حال كاحلال يف: ٢/ ٢٦٨ قال الصبان ١
أو إذا كان، فصاحب احلال ضمري الفعل احملذوف ال األخ، وإن زعمه البعض، وإمنا مل يكن املصدر هنا 

مقدرا مبا أو أن املخففة؛ الشتراط أن يسبقهما أو املصدر املقدر ما شيء، ومل يوجد، وإمنا مل يكن مقدرا 
املراد اإلخبار بأن مسع أذنه قول أخيه حاصل، وأن تقتضي أنه سيحصل؛ ألا ختلص بأن املصدرية؛ ألن 

. ا. إذ تقدير أن واملاضي ال يقتضي أن السمع سيحصل، املضارع لالستقبال، كذا قال البعض وفيه نظر
  ".أخاك"يف حمل نصب حال من " يقول ذلك: "مبتدأ خربه حمذوف وجوبا، ومجلة" مسع: "وأقول. هـ

  . وهو من الطويل-وبالبحث مل أعثر له على قائل-مل ينسب لقائل : له قائ٢
 -بفتح امليم-" املال"، الضابط" احلازم"، القوي الصلب" اجللد"، حييي من اإلحياء: مبعىن" حيايي: "اللغة

  . =أراد به التراب، مقصور

)٢/٨٤٢(  

  

رتلة الصلة من املوصول، فال يفصل أن يكون غري منعوت قبل متام عمله؛ ألن معمول املصدر مب: الرابع
بينهما بالنعت، فإن ورد ما يوهم ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به املعمول املتأخر، فلو نعت بعد متامه 

  .مل مينع
  .؛ ألن حكم سائر التوابع حكم النعت"غري منعوت"بدل " غري متبوع: "واألوىل أن يقال

  :وقال يف الكافية، ١عن بعضهم ومل يشترطه يف التسهيلذكره يف البسيط . أن يكون مفردا: اخلامس
  ومصدر فارقه التوحيد... وأمهل املضمر واحملدود 

  وبسماع ال قياس قد قبل... ورب حمدود وجمموع عمل 
  :وصرح جبوازه يف شرح التسهيل

  :٢ومن إعماله جمموعا قوله
  أبا قدامة إال اد والفنعا... قد جربوه فما زادت جتارم 

__________  
  .وأحياء باملاء نفس راكب كاد ميوت عطشا، يصف مسافرا معه ماء فتيمم: املعىن= 

فاعل " اجللد"، متعلق بيحايي" به"، فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء" حيايي: "اإلعراب



ة خرب مرفوع بالضمة الظاهرة واجلمل" حازم"، ضمري منفصل مبتدأ" هو"، نعت اجللد" الذي"، مرفوع
جار وجمرور متعلق بيحايي وضربة " بضربة"، من املبتدأ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول

مضاف إليه من إضافة املصدر إىل فاعله جمرور بالياء نيابة عن الكسرة؛ ألنه " كفيه"مضاف، وكفي من 
مفعول " نفس"، ه لضربةمفعول ب" املال"، مثىن، وهو مضاف وضمري الغائب العائد إىل اجللد مضاف إليه

  .مضاف إليه" راكب"به ليحايي وهو مضاف و
فإن ضربة مصدر حمدود أضيف إىل فاعله ونصب املال وهو مفعول، وهو ، "بضربة كفيه: "الشاهد فيه

  .شاذ؛ ألن املصدر احملدود ال يعمل، فإن ورد حكم بشذوذه
ى وذكر يف قطر الند، ٨١، والسيوطي ص٢/ ٣٣٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ٩٢ومهع اهلوامع ، ٢٦٨ص
  ,١٤٢ التسهيل ص١
  .وهو من البسيط،  قائله أعشى ميمون من قصيدة ميدح فيها هوذة بن علي احلنفي٢

، اسم جامع خلصال املروءة والسخاء والشرف" اد"، هذه كنية هوذة املمدوح" أبا قدامة: "اللغة
   =. الكرم والعطاء الواسع-بفتح الفاء والنون-" الفنعا"

)٢/٨٤٣(  

  

 إعمال اموع، فأجازه قوم، واختاره ابن عصفور، ومنعه قوم ومنهم ١"جوازهم"واختلف النحويون يف 
  .ابن سيده
  كاسم الفاعل؟، فهل يشترط يف إعماله أن يكون مبعىن احلال واالستقبال: فإن قلت

وقال . فاعل، قاله املصنفال يشترط ذلك؛ ألنه عمل لكونه أصال، فلم يتقيد بزمان خبالف اسم ال: قلت
  .ألنه عمل بالنيابة عن الفعل، والفعل ال يشترط فيه ذلك: غريه

  .وحكي عن بعض املتأخرين أنه منع إعماله ماضيا، وليس بصحيح
  .والسم مصدر عمل: وقوله

واختلف يف إعمال اسم " عمل"يعين أن اسم املصدر يعمل عمل فعله، وهو قليل، وإىل قلته أشار بتنكري 
إال يف ضرورة، وتأولوا ما ورد من ذلك على : صدر، فأجازه الكوفيون ومنعه البصريون، قال بعضهمامل

  .إضمار فعل
 وظاهر كالمه يف التسهيل أنه ٢"من قبلة الرجل امرأته الوضوُء: "ومن عمله قول عائشة رضي اهللا عنها

  .وال فاشٍ، وليس ذلك مبطرد يف اسم املصدر: وقال الشارح، ٣مقيس
__________  



فعل ماض وواو اجلماعة فاعله وضمري الغائب العائد إىل " جربوه"، حرف حتقيق" قد: "اإلعراب= 
" جتارم"، فعل ماض والتاء للتأنيث" زادت"، الفاء عاطفة وما حرف نفي" فما"، املمدوح مفعول به

" قدامة"، لفعل املتعديمفعول به لتجارب ألنه مصدر ا" أبا"، فاعل زادت وضمري الغائبني مضاف إليه
أداة استثناء " إال"، مضاف إليه جمرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه اسم ال ينصرف للعلمية والتأنيث

  .معطوف على اد، واأللف لإلطالق" الفنعا"و، مفعول به لزادت" اد"، ملغاة
  ".أبا قدامة"عمل جمموعا يف " جتارم"حيث إن ، "جتارم أبا قدامة: "الشاهد فيه

  ,٢/ ٣٣٥األمشوين : مواضعه من شراح األلفية
  . أ، جـ١
. هـ. واجلار وارور خرب مقدم عن الوضوء، ا، مفعول" امرأته"و، اسم مصدر مضاف لفاعله" قبلة "٢

  ,١/ ٢٣خضري 
  .١٤٢ التسهيل ص٣

)٢/٨٤٤(  

  

  ":تنبيهان"
لعلَم، فالعلم ال يعمل، وهو ما دل على وهو مقيد بغري ا" والسم مصدر عمل: "أطلق يف قوله: األول

  .١معىن املصدر داللة مغنية عن األلف والالم؛ لتضمن اإلشارة إىل حقيقته كيسار وبرة وفجار
وهو ما دل على معناه ، ويعمل عمله امسه غري العلم: عرف اسم املصدر يف التسهيل إذ قال: الثاين

  :مثال ذلك، ا يف فعله من بعض م-لفظا وتقديرا دون عوض-وخالفه خبلوه 
لفظا -؛ فالوضوء والكالم امسان للمصدر، ال مصدران؛ خللومها "تكلم كالما"و" توضأ وضوءا"

  . من بعض ما يف فعلهما-وتقديرا
  ".أعلم إعالما: "أو بزيادة حنو" توضأ توضؤا: "وحق املصدر أن يتضمن حروف فعله مبساواة حنو

: فإنه مصدر ال اسم مصدر، إذ مل خيل تقديرا، فإن أصله" اتل قتاالق: "من حنو" أو تقديرا: "واحترز بقوله
  . لفظا٢"ثبتت"فاملدة مقدرة وقد ، "قيتاال"

  .٣"منها"فإنه مصدر مع خلوه من الواو؛ ألن التاء عوض ، "عدة: "من حنو" دون عوض: "وبقوله
  .منه عوض ٤"التاء"فإنه مصدر مع خلوه من التضعيف؛ ألن " كلّم تكليما: "من حنو

اعلم أن اسم املعىن الصادر عن الفاعل كالضرب، أو القائم بذاته كالعلم، ينقسم إىل : قال الشارح
  .مصدر واسم مصدر
__________  



  .علم للفجور: وفجار، علم للرب:  يسار علم لليسر مقابل العسر، وبرة١
  ".حذفت"ويف ب ،  أ، جـ٢
  . ب٣
  ".الياء" أ، ب، ويف جـ ٤

)٢/٨٤٥(  

  

 أوله ميما مزيدة لغري مفاعلة كاملضرب واحملمدة، أو كان لغري ثالثي بوزن ما لثالثي كالغسل فإن كان
  .والوضوء، فهو اسم للمصدر، وإال فهو املصدر

الذي أوله امليم املذكورة، وإن أطلق بعضهم عليه اسم املصدر فإنه يعمل عمل فعله، وليس هو : قلت
  .موضع اخلالف، وال املراد هنا

  .١هو املذكور يف التسهيل، لثاين وهو ما كان لغري ثالثي بوزن ما لثالثيوالنوع ا
  :واسم املصدر يقال باصطالحني: وهذا الثاين عندنا مصدر، ال اسم مصدر، قال: قال الشيخ أبو حيان

 على صيغة اسم املفعول وهذا يعمل ٣"وما زاد" بناؤه من الثالثي على مفعل، ٢"ما ينقاس: "أحدمها
  .عمل فعله

ما كان أصل وضعه لغري املصدر كالثواب والعطاء والكالم والدهن واخلبز، فهذه وضعت ملا : الثاين
  . وملا يدهن به وملا خيبز به٤"املقولة"يثاب به وملا يعطى وللجمل 

  :ويف هذا النوع اختلف الكوفيون والبصريون، وحتقيق اخلالف بني الفريقني
  أو ال؟، لى املصدر ويعمل عمل املصدرهل ينقاس أن يطلق اسم املصدر جمازا ع

  .ينقاس ذلك: وقال الكوفيون والبغداديون. إال أن يضطر شاعر، ال: فقال البصريون
وصرح يف شرح التسهيل بأن ثوابا وعطاء مصدران؛ لقرب ما بينهما وبني األصل، وهو إثواب : قلت

  .وإعطاء
__________  

  ,١٤٢ التسهيل ص١
  ".ينقاس" أ، ب، ويف جـ ٢
  ".وما زادوا" أ، جـ، ويف ب ٣
  ".املفيدة"ويف ب ،  أ، جـ٤

)٢/٨٤٦(  

  



  :قوله
  كمل بنصب أو برفع عمله... وبعد جره الذي أُضيف له 

  :للمصدر املضاف مخسة أحوال
  .١} .... وما كَانَ استغفَار إِبراهيم{: أن يضاف إىل فاعله وحيذف مفعوله حنو: األول
  .٢} ...لَا يسأَم الْإِنسانُ من دعاِء الْخيرِ{: فعوله وحيذف فاعله حنوأن يضاف إىل م: الثاين

  .٣} ولَولَا دفْع اللَّه الناس{: أن يضاف إىل فاعله مث يكمل عمله بنصب مفعوله حنو: الثالث
وحج "... : أن يضاف إىل مفعوله مث يكمل عمله برفع فاعله حنو قوله عليه الصالة والسالم: الرابع

  .٤" البيت من استطاع إليه سبيال
 ٥"ذكر رمحة ربك عبده زكَرِياُء: "ومل جيئ يف القرآن إال ما روي عن ابن عامر أنه قرأ: وهو قليل، قيل

  . وليس ذلك خمصوصا بالضرورة على الصحيح-برفع الدال واهلمزة-
  .واألكثر يف املصدر إذا أضيف إىل مفعوله أن حيذف فاعله

__________  
  . من سورة التوبة١١٤ من اآلية ١
  . من سورة فصلت٤٩ من اآلية ٢
  . من سورة البقرة٢٥١ من اآلية ٣
اسم موصول فاعله، وقد عدل املصنف عن " من"، "البيت"مصدر مضاف إىل مفعول وهو " حج "٤

بدال من " من"؛ الحتمال كون } إِلَيه سبِيلًاوللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع {: االستدالل باآلية
 كما حيتمل أن تكون -من استطاع منهم: أي-الناس بدل بعض من كل، وقد حذف الرابط للعلم به 

 وجعلها فاعال للمصدر يفسد معه املعىن؛ ألن املعىن يكون -فعليه أن حيج: أي-مبتدأ خربه حمذوف 
ستطيعهم أن حيج البيت املستطيع، فيلزم تأثيم مجيع الناس وهللا على الناس مستطيعهم وغري م: حينئذ

  . صبان٢/ ٢٧١م . بتخلف املستطيع، فتدبر
  . من سورة مرمي٢ من اآلية ٥

)٢/٨٤٧(  

  

  ".عجبت من انتظار يوم اجلمعة زيد عمرا: "فريفع وينصب كاملنون حنو، أن يضاف إىل الظرف: اخلامس
  :وقوله.  غري الزم١"كذا"إن أردت؛ ألن : يعين" كمل: "وقوله

  راعى يف االتباع احملل فحسن... وجر ما يتبع ما جر ومن 
املضاف إليه املصدر، إن كان فعال فمحله رفع، وإن كان مفعوال فهو يف موضع نصب، إن قدر املصدر 



بأن وفعل الفاعل، ويف موضع رفع إن قدر املصدر بأن وفعل املفعول، خالفا ملن منع تقديره بفعل 
  .فعولامل

فلك يف التابع اجلر على اللفظ والرفع على احملل، إن كان فاعال أو نائبه، والنصب على احملل إن كان 
  .باجلر والرفع والنصب" عجبت من أكل اخلبز واللحم: "تقول، مفعوال به

  .٢"واللحم"إن أُكل اخلبز : فاجلر على اللفظ، والنصب على احملل؛ ألنه مفعول به، والرفع على تقدير
  ":تنبيه"

ظاهر كالم املصنف جواز اإلتباع على احملل يف مجيع التوابع، وهو مذهب الكوفيني، وطائفة من 
البصريني، وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة إىل أنه ال جيوز اإلتباع على احملل، وفصل أبو 

ود السماع، والتأويل عمرو فأجاز يف العطف والبدل ومنع يف التوكيد والنعت، والظاهر اجلواز لور
  .خالف الظاهر

__________  
  ".ذلك"ويف أ، جـ ،  ب١
  . ب٢

)٢/٨٤٨(  

  

  :إعمال اسم الفاعل
أو ، هو الصفة الدالة على فاعل جارية يف التذكري والتأنيث على املضارع من أفعاهلا ملعناه: اسم الفاعل
  .معىن املاضي

ل وما مبعناه، وجارية يف التذكري والتأنيث على خمرج السم املفعو: جنس، والدالة على فاعل: فالصفة
  ".كرمي: "، وغري اجلارية حنو"فرح: "خمرج للجارية على املاضي حنو: املضارع من أفعاهلا

فإنه ال جيري على ، "أهيف: "خمرج ملا كان من الصفات على أفعل حنو: يف التذكري والتأنيث: وقوله
من الصفة املشبهة " ضامر الكشح: "خمرج لنحو: و معىن املاضيملعناه أ: املضارع إال يف التذكري، وقوله

  :وقوله
  كفعله اسم فاعل يف العمل

  .إن كان فعله الزما فهو الزم، وإن كان فعله متعديا إىل واحد فأكثر فهو كذلك: يعين
  :وقوله

  إن كان عن مضيه مبعزل
ستقبال، فإن كان مبعىن املاضي مل أن شرط عمل اسم الفاعل عمل فعله أن يكون مبعىن احلال أو اال: يعين



 ورد بأنه ١} ....وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه{: يعمل خالفا للكسائي، فإنه أجاز عمله مستدال بقوله تعاىل
  .حكاية حال، ووافقه على إجازة ذلك هشام وابن مضاء

  ":تنبيه"
بالنسبة إىل الفاعل، فذهب بعضهم إىل هذا اخلالف يف عمل املاضي دون أل بالنسبة إىل املفعول به، فأما 

وبه قال ابن جين والشلوبني، وذهب قوم إىل أنه يرفعه، وهو ظاهر كالم سيبويه، ، أنه ال يرفع الظاهر
  .واختاره ابن عصفور

فحكى ابن عصفور االتفاق على أنه يرفعه، وحكى غريه عن ابن طاهر وابن خروف أنه ال : وأما املضمر
  .يرفعه، وهو بعيد

__________  
  . من سورة الكهف١٨ من اآلية ١

)٢/٨٤٩(  

  

  :وقوله
  وويل استفهاما أو حرف ندا

  :١أن اسم الفاعل ال يعمل حىت يعتمد على أحد األشياء املذكورة، واالستفهام حنو قوله: يعين
  من العز يف حبك اعتاض ذال؟... أناوٍ رجالك قتل امرئ 

  .يذكره يف الكافية، وال يف التسهيلومل " يا طالعا جبلًا: "وحرف النداء حنو
رجال طالعا جبال، : هنا اعتماده على موصوف حمذوف تقديره" طالع"املسوغ إلعمال : وقال الشارح

  .وليس املسوغ االعتماد على حرف النداء؛ ألنه ليس كاالستفهام والنفي يف التقريب من الفعل
يعين " أو مسندا"، "جاءين رجل مكرم عمرا: "ومثال كونه صفة". ما ضارب الزيدان عمرا: "والنفي

  .فالواقع صفة معتمد على املوصوف، والواقع خربا معتمد على املخرب عنه، "زيد مكرم عمرا: "خربا
  ".جاءين زيد ضاربا عمرا: "أمهل املصنف اعتماده على صاحب احلال حنو: فإن قلت

  .استغىن عن ذكره بذكر الصفة؛ ألنه صفة يف املعىن: قلت
__________  

  .وهو من املتقارب، مل أقف على اسم قائله.  قائله١
  .فاعل من نوى ينوي" ناو: "اللغة

مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء احملذوفة للتخلص من " ناو"، اهلمزة لالستفهام" أناو: "اإلعراب
مفعول به " قتل"، فاعل ناو سد مسد اخلرب وضمري املخاطب مضاف إليه" رجالك"، التقاء الساكنني



متعلق باعتاض أيضا " يف حبك"، جار وجمرور متعلق باعتاض اآليت" من العز"، مضاف إليه" امرئ"، لناو
  .مفعول به العتاض" ذال"، فعل ماض وفاعله ضمري مستتر فيه" اعتاض"، والكاف مضاف إليه

عتمد على حرف حيث ا، اسم فاعل وقد عمل عمل فعله" ناو: "فإن قوله، "أناوٍ رجالك: "الشاهد فيه
  .االستفهام

  .٢/ ٩٥واهلمع ، ٤٠٣شذور الذهب ص: مواضعه

)٢/٨٥٠(  

  

  ":تنبيهان"
اعتماد اسم الفاعل على ما ذكر شرط يف صحة عمله عند مجهور البصريني، وذهباألخفش : األول

  .والكوفيون إىل أنه ال يشترط
  :ذكر املصنف هنا لعمله شرطني: والثاين
  .االعتماد: املضي، والثاينأن يكون مبعزل عن : األول

  :١وزاد يف التسهيل شرطني
أظنين مرحتال : "أن يكون غري مصغر، خالفا للكسائي يف إجازته إعماله مستدال بقول بعضهم: أحدمها

واجلواز مذهب : وال حجة ألن فرسخا ظرف، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل، قيل" وسويرا فرسخا
إن مل حيفظ له مكرب جاز إعماله :  أبو جعفر النحاس، وقال املتأخرونالكوفيني إال الفراء، وتابعهم

  :٢كقوله
  ترقرق يف األيدي كُميت عصريها.................... ... 

  .يف رواية من جر كميت
__________  

  ,١٣٦٠ التسهيل ص١
  .وهو من الطويل،  قائله هو مضرس بن ربعي٢

، من ترقرق الشيء إذا تألأل وملع" ترقرق"، ام وله أسامٍ كثريةهو اخلمر ومن أمسائه املد" راح: "اللغة
  .من الكمتة وهي احلمرة الشديدة اليت تضرب إىل السواد من شدة محرا" كميت"

يف "، مضاف إليه" راح"و، مبتدأ أو اسم ما إن جعلتها حجازية وهو مضاف" طعم"، نافية" ما: "اإلعراب
فعل مضارع مرفوع بالضمة " ترقرق"، صفة ثالثة لراح" دامةم"، متعلق مبحذوف صفة لراح" الزجاج

متعلق " يف األيدي"، الظاهرة، وفاعله ضمري مستتر، ومجلة الفعل وفاعله يف حمل جر صفة ثالثة لراح
فاعل بكميت، والضمري مضاف إليه، وخرب " عصريها"،  صفة رابعة لراح-باجلر-" كميت"، بترقرق



  .د هذا البيتاملبتدأ أو خرب ما يف كالم بع
وصف مل يستعمل " كميت: "فإن قوله، "عصريها" "كميت"حيث رفع " كميت عصريها: "الشاهد فيه

  .حيث رفعها" عصريها: "إال مصغرا، وقد عمل يف قوله
  .١/ ٩٥ذكره السيوطي يف اهلمع : مواضعه

)٢/٨٥١(  

  

  .خالفا للكسائي يف إجازته إعماله مطلقا، أال يكون موصوفا: واآلخر
ووافق بعض أصحابنا الكسائي يف إعمال املوصوف قبل الصفة؛ ألن ضعفه :  يف شرح التسهيلقال

حيصل بعد ذكرها ال قبلها، ونقل غريه أن مذهب البصريني والفراء هذا التفصيل، وأن مذهب الكسائي 
  .واحلاصل ثالثة مذاهب، وباقي الكوفيني إجازة ذلك مطلقا

  :وقوله
  فيستحق العمل الذي وصف. ..وقد يكون نعت حمذوف عرف 

أن اعتماد اسم الفاعل على موصوف حمذوف مسوغ لعمله عمل فعله كاعتماده على موصوف : يعين
  .١} ....ومن الناسِ والدواب والْأَنعامِ مختلف أَلْوانه{: مذكور، ومن ذلك قوله تعاىل

  :وقوله
  له قد ارتضيوغريه إعما... وإن يكن صلة أل ففي املضي 

وأما ما وقع صلة هلا فهو صاحل ، ما تقدم من اشتراط إرادة احلال واالستقبال إمنا هو يف ارد من أل
وأما امللتبس ما فال : باتفاق، ويف شرح الكافية: للعمل مبعىن املاضي واحلال واالستقبال، قال الشارح

  .٢خالف يف إعماله، وحكى اخلالف يف التسهيل
  :بعة مذاهبواحلاصل أر

  . يعمل مطلقا لوقوعه موقعا جيب تأويله بالفعل، وهو املشهور٣"أنه: "األول
؛ ألن أل ليست موصولة بل حرف تعريف، ودخوهلا ٤"به"أن املنتصب بعده مشبه باملفعول : والثاين

  يبطل عمله كما يبطله التصغري والوصف؛ ألنه يبعد
__________  

  . من سورة فاطر٢٨ من اآلية ١
  ,١٣٧لتسهيل ص ا٢
  . ب، جـ٣
  . ب٤



)٢/٨٥٢(  

  

إن قصد بأل العهد فالنصب على : عن الفعل، وهذا مذهب األخفش، وأصحاب األخفش يقولون
  .التشبيه، وإن قصد معىن الذي، فالنصب باسم الفاعل

  .أنه ال عمل له، واملنصوب بعده منصوب بفعل مضمر: والثالث
  . مذهب الرماينأنه يعمل مبعىن املضي خاصة وهو: والرابع

  :وقوله
  يف كثرة عن فاعل بديل... فَعال أو مفْعال أو فَعول 

 أو مفعال كمنحار، أو فعول ١"كعقار"إذا قصد التكثري واملبالغة باسم الفاعل الثالثي حول إىل فعال 
يف : "ما معىن قوله: أو فعل كحذر، وقد ذكرمها يف البيت اآليت، فإن قلت، أو فعيل كعليم، كضروب

  ؟"كثرة
  .٢يعين أن هذه املثل إمنا يعدل عن فاعل إليها؛ للداللة على الكثرة واملبالغة: قلت

  من أين يعلم من كالمه اختصاص ذلك بالثالثي؟: فإن قلت
فإن اسم فاعل غري الثالثي ال يكون على فاعل، وقد يبىن فعال ومفعال ، "عن فاعل: "من قوله: قلت

ومهوان، وزهوق، ونذير، من أدرك وأهان وأزهق وأنذر، وذلك ، دراك: موفعول وفعيل من أفعل كقوهل
  .قليل

  :وقوله
  فيستحق ما له من عمل

  .على التفصيل املتقدم، هذه األمثلة تستحق ما السم الفاعل من العمل بالشروط املذكورة: يعين
  :وقوله

  ويف فعيل قل ذا وفعل
 وفعل أن يعمل عمل اسم الفاعل، ومذهب سيبويه جواز قل يف فعيل: أي، اإلشارة إىل عمل اسم الفاعل

  .إعمال هذه األمثلة اخلمسة، ومنع أكثر البصريني منهم املازين واملربد إعمال فعيل وفعل
  وفصل اجلرمي فأجاز إعمال فَعل؛ ألنه على وزن الفعل، ومنع إعمال

__________  
  ".كغفار"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".أ "٢

)٢/٨٥٣(  



  

 الكوفيون إعمال اخلمسة؛ ألا ملا جاءت للمبالغة زادت على الفعل، فلم تعمل عندهم فعيل، ومنع
  .لذلك

مثال فعال قول من مسعه . والصحيح مذهب سيبويه ومن وافقه؛ لورود السماع بذلك نظما ونثرا
  ".أما العسل فأنا شراب: "سيبويه

  :١وقول الشاعر
  أخا احلرب لباسا إليها جِلَاهلا

  .مساا: أي" إنه ملنحار بوائكَها: "فعال قول بعض العربومثال م
  :٢وقول الشاعر

__________  
  .وهو من الطويل،  قائله القُالخ بن حزن بن جناب املنقري١

  :ومتام البيت
  وليس بوالج اخلوالف أعقال

،  مجع جل-جليمبكسر ا-" جالهلا"، إىل مبعىن الالم" إليها"، مؤاخيها ومالزمها: أي" أخا احلرب: "اللغة
 -وهو عماد البيت-مجع خالفة " اخلوالف"، كثري الدخول" والج"، واملراد ما يلبس من الدروع وحنوها

  .الذي تصطك ركبتاه من الفزع: األعقل" أعقال"، وهو املراد
ا، ويقتحمها إذا شبت نريا، إنه رجل حرب يلبس هلا لباسا: ويقوله، ميتدح الشاعر نفسه باإلقدام: املعىن

  .وال خيتبئ يف البيوت أو اخليام فزعا
، حال أخرى" لباسا"، مضاف إىل أخا" احلرب"، حال من ضمري مستتر يف بيت قبله" أخا: "اإلعراب

فعل ماض ناقص وامسه ضمري مستتر " وليس"، مفعول لباسا وها مضاف إليه" جالهلا"، متعلق به" إليها"
  .خرب ثان للبس" أعقال"، مضاف إليه" اخلوالف "،الباء زائدة ووالج خرب ليس" بوالج"، فيه

وهو صيغة مبالغة عمل الفعل، فنصب به املفعول " لباسا"فإنه قد أعمل ، "جالهلا.... لباسا: "الشاهد فيه
  ".أخا احلرب"وقد اعتمد على وصف مذكور وهو ، "جالهلا"وهو 

وابن ، ٢/ ٨٦وابن عقيل ، ٣ /١٦وابن هشام ، ٢/ ٢٤٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٢٧٩، والقطر ص٤٠٧والشذور ص، ٦/ ٧٠وابن يعيش ، ١/ ٥٧الناظم، وذكره سيبويه 

  .وهو من البسيط،  قائله كميت بن معروف األسدي٢
  . =وهو ارتفاع قصبة األنف،  مجع أشم من الشمم-بضم الشني وتشديد امليم-" شم: "اللغة

)٢/٨٥٤(  

  



  ميص العشيات ال خور وال قَزم... زور خما شم مهاوين أبدان اجلَ
  .فمهاوين مجع مهوان

  :١وقول الشاعر، حكاه الكسائي" أنت غَيوظ ما علمت أكباد اإلبل: "ومثال فعول قول بعضهم
  ضروب بنصل السيف سوق مساا

  ".علم غريههو حفيظ وعلمه و: "وقالوا" إن اهللا سميع دعاء من دعاه: "ومثال فعيل قول بعضهم
__________  

،  وهو الضامر البطن، وأراد به اجلائع-بكسر امليم-مجع مهوان " مهاوين"، أم سادات كبار: واملراد= 
بفتح " قزم"،  مجع أخور وهو الضعيف-بضم اخلاء وسكون الواو-" ال خور"، مجع عشي" العشيات"

  .القاف والزاي
ويهينون لألضياف واملساكني أبدان ، شم األنوف أعزةهم : وصف قوما بالعزة والكرم فيقول: املعىن

  .اجلزور، ويؤخرون العشاء تربصا على ضيف يطرق، فبطوم مخيصة يف عشيام لتأخريهم الطعام
،  إما صفة وإما خرب بعد خرب-بالرفع-" مهاوين"، هم شم: خرب مبتدأ حمذوف أي" شم: "اإلعراب

ال "، مضاف إليه" العشيات"، خرب بعد خرب" خماميص"، ليهمضاف إ" اجلزور"، مفعول ملهاوين" أبدان"
  .عطف عليه" وال قزم"، عطف على ما قبله من املرفوع" خور

وقد عمل عمل فعله ، مجع اسم فاعل الذي للمبالغة" مهاوين"فإن ، "مهاوين أبدان اجلزور: "الشاهد فيه
  ".أبدان اجلزور"حيث نصب 

  ,٢/ ٩٧واهلمع ، ٦/ ٧٤يش ، وابن يع١/ ٥٩ذكره سيبويه : مواضعه
 -عم النيب صلى اهللا عليه وسلم- قائله أبو طالب بن عبد املطلب، وامسه عبد مناف بن عبد املطلب ١

  .زوج أخته عاتكة بنت عبد املطلب، من قصيدة يرثي فيها أبا أمية بن املغرية
  :متامه

  إذا عدموا زادا فإنك عاقر
  .وهو من الطويل

 -بضم السني-" سوق"، حده وشفرته" نصل السيف"، عول مبالغة لضاربعلى وزن ف" ضروب: "اللغة
  .اسم فاعل من العقر، وهو الذبح" عاقر"، مجع مسينة وهي املمتلئة اجلسم" مسان"، مجع ساق

  =إنه كان جوادا واسع الكرم، : يصف الشاعر أبا أمية بالكرم وقت العسرة ويقول: املعىن

)٢/٨٥٥(  

  



  :١وقول الشاعر
  هالال، وأخرى منهما تشبه البدرا... ما منهما فشبيهة فتاتان أ

__________  
  .يعقر اإلبل السمان للضيفان إذا أعسر الناس، ومل جيدوا زادا= 

مضاف " السيف"، متعلق بضروب" بنصل"، أنت ضروب: خرب ملبتدأ حمذوف أي" ضروب: "اإلعراب
ظرف ملا " إذا"، مضاف إليه" مساا "،مفعول به لضروب" سوق"، إليه، ويف ضروب ضمري مستتر فاعله

مفعول به، واجلملة من الفعل وفاعله ومفعوله يف حمل " زادا"، فعل وفاعل" عدموا"، يستقبل من الزمان
الفاء واقعة يف جواب إذا وإن حرف توكيد ونصب وضمري املخاطب اسم " فإنك"، جر بإضافة إذا إليها

  .ها ال حمل هلا جواب إذاومجلة إن وامسها وخرب، خرب إن" عاقر"، إن
صيغة مبالغة للضارب وقد عمل عمل فعله حيث " ضروب"فإن ، "سوق.... ضروب: "الشاهد فيه

  .أنت ضروب: ، وقد اعتمد على خمرب عنه حمذوف، أي"سوق"نصب 
، ٨٢والسيوطي ص، ٣/ ١٧، وابن هشام ٢/ ٣٤٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٢٨٠والقطر ص، ٤٠٨والشذور ص، ٦/ ٧٠واملفصل ، ١/ ٥٧كره سيبويه ، وذ٩٦واملكودي ص
  . يف اخلزانة٦٠٢والشاهد 

  .وهو من الطويل،  قائله عبيد اهللا بن قيس الرقيات١
القمر لليلتني أو ثالث من أول : اهلالل" هالال"، وهي اجلارية احلديثة السن، تثنية فتاة" فتاتان: "اللغة

  . متامه وكمالهالقمر عند" البدر"، الشهر
واألخرى تشبه البدر يف سمنها ، أن هاتني الفتاتني مجيلتان، غري أن إحدامها تشبه اهلالل يف حنافتها: املعين

  .وإشراقها
خرب ملبتدأ " منهما"، حرف شرط وتفصيل" أما"، مها فتاتان: خرب ملبتدأ حمذوف، أي" فتاتان: "اإلعراب
أما فتاة منهما فهي شبيهة، ويف :  خرب ملبتدأ حمذوف أيضا والتقديرالفاء زائدة وشبيهة" فشبيهة"، حمذوف

" أخرى"، وهو من أشبه وذلك من النادر، مفعول به لشبيهة" هالال"، شبيهة ضمري مستتر هو الفاعل
  .اجلملة خرب املبتدأ" تشبه البدرا"، صفة أخرى" منهما"، وفتاة أخرى: أي، صفة ملبتدأ حمذوف

فنصب ا املفعول ، عمل الفعل" شبيهة"حيث أعمل صيغة املبالغة وهي " هالالشبيهة : "الشاهد فيه
  .فهي شبيهة: وقد اعتمدت على خمرب عنه حمذوف أي، "هالال"

  .٢/ ٣٤٣واألمشوين ، ٣/ ١٧وابن هشام ، ابن الناظم: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٨٥٦(  

  



  :١ومثال فَعل قول الشاعر
  ما ليس منجيه من األقدار...  وآمن حذر أمورا ال تضري

  .أنشده سيبويه، والقدح فيه من وضع احلاسدين
  :٢ومن إعمال فعل قول زيد اخليل

__________  
  .وهو من الكامل،  قائله هو أبو حيىي الالحقي١

" منجيه"، ضر يضر: من ضار يضري يعين" ال تضري"،  خائف-بفتح احلاء وكسر الزاي-" حذر: "اللغة
  .مجع قدر" األقدار"، عل من أجنى إجناءاسم فا

إن هذا الشخص يكثر احلذر واخلوف من أمور ليس فيها ضر، ويأمن ما ال ينجيه من : يقول: املعىن
  .قضاء اهللا وقدره

، مفعول حلذر" أمورا"، هو حذر، وفيه ضمري مستتر فاعل: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره" حذر: "اإلعراب
معطوف " وآمن"، ارع، وفيه ضمري مستتر واجلملة يف حمل نصب صفة ألمورفعل مض" تضري"، نافية" ال"

فعل ماض ناقص وامسه " ليس"، اسم موصول مفعول آلمن" ما"، على حذر، وفيه ضمري مستتر فاعل
" من األقدار"، واهلاء مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، خرب ليس" منجيه"، ضمري مستتر

  .ة ليس وامسها وخربها ال حمل هلا صلة املوصولمتعلق مبنجيه، ومجل
فنصب املفعول وهو ، وهو من صيغ املبالغة عمل الفعل" حذر"حيث أعمل " حذر أمورا: "الشاهد فيه

  ".أمورا"
وابن ، ٩٦واملكودي ص، ٢/ ٨٨وابن عقيل ، ٢/ ٣٤٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف خزانة األدب٦٠٥والشاهد ، ٦/ ٧١يعيش وابن ، ١/ ٥٨الناظم، وذكره سيبويه 
 زيد اخلري، وكان يلقب باخليل؛ -صلى اهللا عليه وسلم- قائله هو زيد اخليل الذي مساه رسول اهللا ٢

  .وهو من الوافر، لكثرة خيوله
  :ومتامه

  جحاش الكرملني هلا فديد
املزق، وهو شق الثياب  وهو مبالغة مازق من -بفتح امليم وكسر الزاي-مجع مزق " مزقون: "اللغة

، جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه وحيامي عنه:  وعرض الرجل-بكسر العني-" عرضي"، وحنوها
 اسم ماء يف جبل -بكسر الكاف-" الكرملني"،  مجع جحش وهو ولد احلمار-بكسر اجليم-" جحاش"

  . = الصوت-بالفاء-" فديد"، طيئ

)٢/٨٥٧(  

  



  أتاين أم مزِقُون عرضي
  .عمل مزقون عرضي وهو مجع مزق حمول؛ للمبالغة من مازقفأ

  :قوله
  يف احلكم والشروط حيثما عمل... وما سوى املفرد مثله جعل 

ما سوى املفرد هو املثىن واموع فحكمهما حكم املفرد يف العمل بالشروط املذكورة، فضاربان 
وذلك ،  مثل ضروب فيما ذكروضاربون مثل ضارب، وذلك واضح فيما ذكر، وضروبان وضروبون

  :قوله
  وانصب بذي اإلعمال تلْوا واخفض

  .عن املراد به املضي، فإنه يضاف وجوبا كإضافة اجلوامد" بذي اإلعمال"احترز 
  :وفهم من تقدميه النصب أنه أوىل، وهو ظاهر كالم سيبويه، وقال الكسائي

__________  
 وينالون عرضي بالقدح والذم، ولست أعبأ ؤالء، فهم بلغين أن هؤالء القوم يتطاولون علي: املعىن= 

  .عندي كاجلحوش اليت ترِد هذا املاء وتتزاحم عليه، وهي تنهق وتصيح وحتدث جلبة
، حرف توكيد ونصب والضمري امسه" أم"، فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول" أتاين: "اإلعراب

" جحاش"، مفعول ملزقون" عرضي"، يل مصدر فاعل أتىخرب أن، وأن وما دخلت عليه يف تأو" مزقون"
" فديد"، متعلق مبحذوف خرب مقدم" هلا"، مضاف إليه" الكرملني"، هم جحاش: خرب ملبتدأ حمذوف أي

  .واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال من جحاش، مبتدأ مؤخر
 الذي هو -يم وكسر الزايبفتح امل-وهو مجع مزق " مزقون"أعمل ، "مزقون عرضي: "الشاهد فيه

  .عمل فعله" عرضي: "صيغة مبالغة مبعىن ممزق يف قوله
وابن ، ٢/ ٨٨وابن عقيل ، ٣/ ١٨، وابن هشام ٢ / ٣٤٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٢/ ٧٧الناظم، وذكره السيوطي يف اهلمع 

)٢/٨٥٨(  

  

  .١} .... إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه{:  قرئ قوله تعاىلوالذي يظهر أن اإلضافة أوىل بالوجهني: مها سواء، قيل
} ...إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً... {: املفعول الذي يليه، فلو فصل تعني نصبه حنو" تلو: "ويعين بقوله

 وقد تقدم يف ٣} ...هفَلَا تحسبن اللَّه مخلف وعده رسلَ{:  وقد أضيف مع الفصل يف قراءة من قرأ٢
  .اإلضافة

  :تنبيه



ما ذكره من جواز الوجهني إمنا هو يف الظاهر، وأما املضمر املتصل فيضاف إليه اسم الفاعل ارد وجوبا 
  .٤وذهب األخفش وهشام إىل أنه يف حمل النصب كاهلاء من واقيكه، "هذا مكرمك: "حنو

يف املفعول الذي يليه، فلو فصل زيدا تعني نصبه به؛ أنه إمنا جيوز الوجهان " تلوا: "وقد فهم من قوله
  :ولذلك قال

  وهو لنصب ما سواه مقتضي
  ".زيد معطي عمرو درمها ومعلم خالد عمرا فاضال: "مثال ذلك

  ":تنبيه"
نصب بفعل " معطي زيد درمها أمس: "إذا أضيف اسم الفاعل مبعىن املضي، واقتضى مفعوال آخر حنو

جاز السريايف نصبه باسم الفاعل، وإن كان مبعىن املاضي؛ ألنه اكتسب باإلضافة مضمر عند اجلمهور، وأ
  .شبها مبصحوب أل

  :وقوله
  كمبتغي جاه ومالُا من ض... واجرر أو انصب تابع الذي اخنفض 

__________  
  .بالغُ أمرِه: وعاصم، بالغٌ أمره منونا: كلهم قرأ.  من سورة الطالق٣ من اآلية ١
  . من سورة البقرة٣٠ة  من اآلي٢
  . من سورة إبراهيم٤٧ من اآلية ٣
  ".يف حمل النصب، فلو فصل الضمري مل يكن إال يف حمل نصب كاهلاء من واقيكه"ويف أ ،  ب، جـ٤

)٢/٨٥٩(  

  

  .فاجلر على اللفظ والنصب على احملل، ومن منع إتباع احملل يف حنو ذلك أضمر فعال، وهو قول سيبويه
ال يصح على إطالقه؛ ألن املخفوض بإضافة الذي مبعىن املاضي ال يصح " الذي اخنفض: "قوله: فإن قلت

  .يف تابعه اعتبار احملل، إذ ال حمل له، بل إن نصب تابعه بفعل مقدر
وهذا البيت من تتمة " وانصب بذي اإلعمال: "إمنا كالمه يف املخفوض بإضافة ذي اإلعمال لقوله: قلت

  .الكالم عليه
  :وقوله

  يعطى اسم مفعول بال تفاضل...  قُرر السم فاعل وكل ما
فيعمل إن كان صلة ألل مطلقا، وإن كان جمردا فبشرط إرادة احلال أو االستقبال واالعتماد على : أي

  :وقوله، ما تقدم ذكره



  ...........معناه... فهو كفعل صيغ للمفعول يف 
فإنه يعمل ، "مضروب" له يف املعىن حنو أن اسم املفعول يعمل عمل فعل مصوغ للمفعول موافق: يعين

  ".ضرب أبوه: " كما تقول١"زيد مضروب أبوه: "عمل ضرب، فريفع نائب الفاعل فتقول
  .رفع واحدا ونصب ما سواه، فإن كان من متعد إىل اثنني أو ثالثة

  :وقد مثل املتعدي الثنني بقوله
  كاملعطى كفافا يكتفي

بتدأ ويكتفي خربه، وأول مفعويل املعطى ضمري أل وثانيهما كفافا، فأل موصولة ومعطى صلتها، وهي م
  .واستتر األول؛ لنيابته عن الفاعل

  :وقوله
  وقد يضاف ذا إىل مرتفع

  .......معىن
__________  

  .خربه، وأبوه رفع بالنيابة: مبتدأ، ومضروب:  فزيد١

)٢/٨٦٠(  

  

هذا : "ضافته إىل مرفوعه يف املعىن؛ فتقولأن اسم املفعول انفرد عن اسم الفاعل بأنه تصح إ: يعين
 املفعول إىل ضمري املبتدأ، وبالنصب ١"أسندت"بالرفع نيابة عن الفاعل، وباجلر ألنك " مضروب العبد

  :أيضا على التشبيه باملفعول به، وقد مثل بقوله
  كمحمود املقاصد الورع

لحق بالصفة املشبهة يف رفع السبيب اسم املفعول من املتعدي إىل واحد ي، الورع حممود املقاصد: أي
  .ونصبه وجره كما مثل

__________  
  ".اسم"ويف ب ،  أ، جـ١

)٢/٨٦١(  

  

  :أبنية املصادر
  .اعلم أن الفعل الثالثي جمرد، وزائد على الثالثة



هِم والزم فَعل وهو متعد حنو ضرب، والزم حنو قَعد، وفَعل وهو متعد حنو فَ: فالثالثي ارد له ثالثة أبنية
  .حنو فَرِح، وفَعل وهو الزم أبدا إال بتضمني أو حتويل حنو سهل

  :فقال، وأبنية مصادر الثالثي كثرية، واقتصر هنا على الغالب
  من ذي ثالثة كرد ردا... فَعل قياس مصدر املعدى 

 -سكان العنيبفتح الفاء وإ-فقياس مصدرمها فعل ، فعل وفعل" املعدى من ذي ثالثة: "١"قوله"مشل 
 يف -املكسور العني-ضرب ضربا وفهم فهما، وظاهره أنه مقيس فيهما بال قيد، وقيد الفعل : حنو

  .٢ولقم لقما، شرِب شربا: التسهيل بأن يفْهِم عمال بالفم حنو
  .بل أطلقا، ومل يقيده سيبويه أو األخفش

  ":تنبيه"
عل فيما ذكر عند عدم مساع غريه، فإن مسع غريه إمنا يقاس على ف: اختلف يف معىن القياس هنا، فقيل

جيوز القياس مع ورود السماع بغريه وهو ظاهر قول : وقف عنده، وهو مذهب سيبويه واألخفش، وقيل
  .الفراء
  :مث قال

  وفَعل الالزم بابه فَعل
فرح  ال فرق يف ذلك بني الصحيح حنو -بفتح الفاء وكسر العني-قياس مصدر فعل الالزم فعل : يعين

  .شل شلال، فإن أصله شلل بكسر الالم: جوي جوى، واملضعف حنو: فرحا، واملعتل حنو
__________  

  . ب، جـ١
  .٢٠٥ التسهيل ص٢

)٢/٨٦٢(  

  

  :تنبيه
  .أطلق الناظم يف فعل الالزم، وينبغي أن يقيد بأال يكون لونا؛ ألن فُعلة هو الغالب فيه كالشهلة والسمرة

  :مث قال
  له فُعول باطراد كغدا... مثل قعدا وفَعلَ الالزم 

قعد قعودا وجلس جلوسا، واطراد فعول يف فعل الالزم مشروط بأال يكون : غدا غُدوا ومثله: تقول
  :مستوجبا ألحد األوزان املذكورة يف قوله

  أو فَعالنا فادر أو فُعاال... ما مل يكن مستوجبا فعاال 



توجب فعل الالزم واحدا منها مل يأت مصدره على فعول إال فهذه ثالثة أوزان، وسنذكر رابعا مىت اس
  .نادرا

  :مث قال
  فأول لذي امتناع كأىب

  .ونفر نفارا، أىب إباء:  وهو مقيس فيما دل على امتناع حنو-بكسر الفاء-األول فعال 
  والثان للذي اقتضى تقلبا................ ... 

  .وملع ملعانا، جال جوالنا: ما دل على تقلب حنو وهو مقيس في-بتحريك العني-والثاين هو فعالن 
  :وقوله

  للدا فُعال أو لصوت
  : وهو الثالث لنوعني-بضم الفاء-أن فعاال : يعين

  .زكم زكاما وسعل سعاال: ما دل على داء حنو: أحدمها
  .نعق نعاقا ونبح نباحا: ما دل على صوت حنو: واآلخر

  .وذكر ابن عصفور أنه مقيس فيهما
  :وقوله

  سريا وصوتا الفعيل كصهل... ومشل ........... 

)٢/٨٦٣(  

  

  :أن فعيال، وهو الوزن الرابع، لنوعني أيضا: يعين
  .ذَمل ذميال ورحل رحيال: ما دل على سري حنو: أحدمها
  .صهل صهيال ونهق يقا: ما دل على صوت حنو: واآلخر

  .وذكر ابن عصفور أنه يطرد يف األصوات
 االمتناع ١"وهي"فعل الالزم يطرد يف مصدره فعول إال إذا دل على هذه املعاين اخلمسة واحلاصل أن 

والتقلب والداء والصوت والسري، فالغالب يف االمتناع فعال، ويف التقلب فَعالن، ويف الداء فُعال، ويف 
بغم بغاما، وقد تنفرد : ل حنونعق نعاقا ونعيقا، وقد تنفرد فُعا: الصوت فُعال أو فَعيل، وقد جيتمعان حنو

  .رغاء ويف السري فعيل:  حنو٢"يف الفعل الالزم"فعيل حنو صهل صهيال، واطرد انفراد فُعال 
  :تنبيه

جتر جتارة، : يستثىن أيضا من فعل الالزم ما دل على حرفة وشبهها، فإن الغالب يف مصدره فعالة حنو
  .وأمر إمارة



  .لواليات والصنائعوذكر ابن عصفور أنه مقيس يف ا
  :وقوله

  كسهل األمر وزيد جزال... فُعولة فَعالة لفعال 
  .وجزل جزالة، سهل سهولة: فعولة وفعالة مطردان يف مصدر فعل حنو

  .فعولة غري مقيس: وقال بعضهم
  :وقوله

  فبابه النقل كسخط ورضا... وما أتى خمالفا ملا مضى 
  . ورضا مصدر رضي وقياسه رضى بالفتح-والتحريكبالفتح -فسخط مصدر سخط وقياسه سخط 

__________  
  . ب، جـ١
  . أ٢

)٢/٨٦٤(  

  

  .وشبهها كما تقدم، وكالمه مقيد يف فعالة باحلرف
  :شرع يف بيان ما زاد عليه فقال، وملا فرغ من بيان مصادر الثالثي

  .........مصدره... وغري ذي ثالثة مقيس 
  .در مقيس ال يتوقف يف استعماله على مساعفله مص، كل فعل زاد على ثالثة: أي

  .كقدس التقديس: وقوله
  .كلم تكليما، قدس تقديسا: أن ما كان على فُعل صحيح الالم فمصدره تفعيل حنو: يعين

  .زكى تزكية وغطى تغطية: أن ما كان فعل معتل الالم فمصدره تفعلة حنو: يعين، وزكه تزكية: وقوله
  :وقوله

  إمجال من جتمال تجمال... ال وأمج............. 
أمجل إمجاال وأكرم إكراما، ومصدر تفعل تفعال حنو جتمل : أن مصدر أفعل الصحيح إفعال، حنو: يعين

  .جتمال
  واستعذ استعاذة

قياس مصدره استعواذ، فأعلت الواو، فنقلت حركتها وقلبت . أصل استعاذ، استعوذ على وزن استفعل
ذفت إحدامها وهي الزائدة عند اخلليل وسيبويه، وبدل العني عند األخفش ألفا، فاجتمع ألفان فح

  .فصار استعاذ مث أيت بالتاء عوضا عن احملذوف، والفراء



  :وقوله
  .......إقامة... مث أقم ........ 

فقياس مصدره إقوام، فلما اعتلت الواو بالنقل والقلب اجتمع ألفان، فحذف ، أصل أقم أقوِم كأكرم
  .مث أيت بالتاء عوضا عن احملذوف، فصار إقاما، ى اخلالف املتقدمأحدمها عل

)٢/٨٦٥(  

  

  وغالبا ذا التا لزم: وقوله
  .واستقام استقاما، ١أراه إراء: كقول بعضهم، أشار إىل أن التاء قد حتذف

وإن شئت مل : وال جيوز حذفها إال حيث ورد، وظاهر كالم سيبويه جوازه، قال: قال ابن عصفور
  .تعوض

  ".وإقام الصالة: "ال جيوز إال إذا كانت اإلضافة عوضا من التاء حنو: قال الفراءو
  :وقوله

  مع كسر تلو الثان مما افتتحا... وما يلي اآلخر مد وافتحا 
  ...... ... ...................مز وصل كاصطفى

تلو الثاين وزيادة ألف وهو ، أن صوغ املصدر من كل فعل مبدوء مزة وصل يكون بكسر ثالثه: يعين
  .اصطفى اصطفاء: قبل آخره حنو

  .أن املدة ألف" مد: "ال يفهم من قوله: فإن قلت
  ".وافتحا: "فهم ذلك من قوله: قلت

تطاير تطير، فإن : اطّاير واطّري أصلهما: وينبغي أن يقيد كالمه بأال يكون أصله تفاعل وال تفعل حنو
  . قبل آخرهمصدرمها ال يكسر ثالثه وال يزاد ألف

  :وقوله
  يربع يف أمثال قد تلملما... وضم ما ..... 

  .تلملَم تلملُما وتدحرج تدحرجا:  حنو-بضم رابعه-أن مصدر تفعلَل تفعلُل : يعين
  :وقوله

  ... .....................فعالل أو فعللة لفعلال 
،  على فعالل حنو دحراججلبب وحوقل وبيطر يأيت: دحرج وما أحلق به حنو: أن مصدر فعلل حنو: يعين

  :وعلى فَعلَلة حنو دحرجة، واملقيس منهما فعللة، ولذلك قال



__________  
  .وليس هذا من األجوف:  أقول١

)٢/٨٦٦(  

  

  واجعل مقيسا ثانيا ال أوال
وكالمها عند بعضهم مقيس، وهو ظاهر التسهيل، وكثر فعالل يف املضاعف حنو الزلزال، وفتح أول 

  .املضاعف جائزالزلزال وحنوه من 
  :قوله

  لفاعل الفعال واملفاعله
خماصمة، والالزم له عند سيبويه : فعال حنو خاصم خصاما، ومفاعلة حنو: أن فاعل له مصدران: يعين

ياسر مياسرة، وندر : املفاعلة، وقد يتركون الفعال وال يتركون املفاعلة، وانفراد مفاعلة مبا فاؤه ياء حنو
  .مه مياومة، حكاه ابن سيدهياو: الفعال يف قوهلم

  :وقوله
  وغري ما مر السماع عادله

  :١كان له عديال، فال يقدم عليه إال بسماع، من ذلك جميء املصدر املعتل الالم على تفعيل وحنو: أي
__________  

  .وهو من الرجز، مل أقف على اسم راجزه:  قائله١
بفتح الشني وسكون -" شهلة"، إىل فوقحترك وهو رفع الشيء " ترتي" "باتت"يروى " وهي: "اللغة
  . العجوز الكبرية-اهلاء

إن هذه املرأة باتت حترك دلوها بيدها حىت خترجه من البئر برفق : يصف امرأة بالضعف، ويقول: املعىن
  .ولني، كما حترك العجوز الصيب حني ترقصه برفق ولني

  .وخص الشهلة؛ ألا أضعف من الشابة
فعل مضارع، " ترتي"،  ناقص والتاء للتأنيث، وامسه ضمري مستتر فيهفعل ماض" باتت: "اإلعراب

وإن قدرته . مفعول وها مضاف إليه، واجلملة يف حمل نصب خرب بات" دلوها"، والفاعل ضمري مستتر
الكاف جارة " كما"، مفعول مطلق" ترتيا"، فعال تاما، فاجلملة يف حمل نصب حال من فاعله املستتر فيه

مفعول وما املصدرية ومدخوهلا يف تأويل " صبيا"، فاعل" شهلة"، فعل مضارع" رتيت"، وما مصدرية
ترتيه مشاة ترتية : ترتيا، أو مبحذوف صفة له، أي: مصدر جمرور بالكاف، واجلار وارور متعلق بقوله

  .العجوز صبيا



بالياء " ترتية"قياس املعتل الالم، وال" ترتي" حيث جاء مصدرا للفعل -التفعيل-" ترتيا: "الشاهد فيه
  . =مسى تسمية وزكى تزكية، على وزن تفعلة: املخففة قبل تاء التأنيث كما تقول

)٢/٨٦٧(  

  

  وهي ترتي دلوها ترتيا
خطأ ختطئة : تكرمة وجتربة، وغلب فيما المه مهزة حنو: وجميء مصدر فعل الصحيح الالم على تفعلة حنو

  .كلم كالما: ووقد جاء مصدر فعل على فعال حن، وهنأ نئة
  :وقوله

  وفعلة هليئة كجلسه... وفَعلة ملرة كجلسه 
- وعلى اهليئة بفعلة -بفتح الفاء-أنه يدل على املرة يف مصدر الثالثي ارد بإتيانه على فعلة : يعين

فال يدل حينئذ ، ١ذربة: أو فعلة حنو، رمحة:  وهو مقيد بأال يكون املصدر على فَعلة حنو-بكسر الفاء
  .على املرة أو اهليئة إال بقرينة حالية أو وصف

  :وقوله
  يف غري ذي الثالث بالتا املرة

  .انطلق انطالقة: أنه يدل على املرة يف مصدر غري الثالثي زيادة التاء حنو: يعين
  :تنبيهان
  .إمنا تلحق التاء للداللة على املرة يف األبنية املقيسة: األول
 املصدر جمردا من التاء، فإن بين على التاء دل على املرة فيه بالقرينة ال إن ذلك مقيد بأن يكون: والثاين

  .بالتاء كما سبق يف الثالثي
  :وقوله

  وشذ فيه هيئة كاخلمره
هي حسنة "و" هو حسن العمة والقُمصة: "شذ يف غري الثالثي صوغ فعلة للداللة على اهليئة كقوهلم: أي

  .ختمرت وانتقبتوا، من تعمم وتقمص" اخلمرة والنقبة
__________  

  .حاد: أي، رجل ذرب: يقال، هي احلدة يف الشيء:  الذربة١

)٢/٨٦٨(  

  



  :أبنية أمساء الفاعلني واملفعولني والصفات املشبهات
  :ويأيت حد الصفة املشبهة، تقدم حد اسم الفاعل

  من ذي ثالثة يكون كغذا... كفاعل صغ اسم فاعل ذا 
والالزم حنو ذهب فهو ذاهب، وفَعل ، عل املتعدي حنو ضرب فهو ضاربفَ" من ذي ثالثة: "مشل قوله

والالزم حنو سلم فهو سامل، وفَعل حنو فَره فهو فاره، وليس نسبته إليها على ، املتعدي حنو علم فهو عامل
  :السواء؛ فلهذا قال

  ........غري معدى... وهو قليل يف فعلت وفَعل 
ففهم منه أنه ، ١" غري املعدى-املكسور العني- وفَعل -املضموم العني- أن فاعال قليل يف فَعل: يعين"

  .كثري مقيس يف فعل مطلقا، ويف فعل املتعدي
  :وقوله

  وأَفْعل فعالن... بل قياسه فَعل 
أن قياس فعل الالزم أن يكون اسم فعله على أحد األوزان الثالثة، ففعل لألعراض حنو أشر : يعين

 وفَعالن لالمتالء -وهو الذي ال يبصر يف الشمس-ن واخللَق حنو أخضر وأجهر وفرح، وأفعل لأللوا
  .وحرارة البطن حنو ريان وصديان، وقد نبه على ذلك بالتمثيل

  :وقوله
  وفعل أوىل وفعيل بفَعل

فهل : فإن قلت، ٢"ضخم فهو ضخم وجمل فهو مجيل"أن هذين الوزنني أوىل به من غريه حنو : يعين
  يهما؟ينقاس عل

__________  
  . ب، جـ١
  ".ضخم ومجل يف مجيل وضخم"ويف جـ ،  أ، ب٢

)٢/٨٦٩(  

  

فهو ، ومن استعمل القياس فيهما لعدم السماع: أما فعيل فمقيس، وقال يف شرح التسهيل: قلت
  .مصيب

،  أن جييء على فعل أو فعيل٢"يطرد" اسم الفاعل حىت كاد ١"استعمال"الذي كثر يف : وقول الشارح
  :لف قولهخيا

  وأفعل فيه قليل وفَعل



بطل فهو بطل، وال يقاس عليهما :  املكان فهو أحرش، ومثال فعل٣أحرش: مثال أفعل. الضمري لفَعل
  .لقلتهما

  وبسوى الفاعل قد يغىن فَعل
وشاخ فهو ،  مبجيء اسم فاعله على غري فاعل حنو طاب فهو طيب-املفتوح العني-قد يستغين فعل : أي

  .وعف فهو عفيف، ومل يأتوا فيه بفاعل، هو أشيبوشاب ف، شيخ
  كيف يطلق على هذه األوزان اسم فاعل، وإمنا هي من الصفة املشبهة؟: فإن قلت

ويف االصطالح قليال على كل وصف مشارك للفعل يف مادة ، يطلق اسم الفاعل يف اللغة كثريا: قلت
  .ى ما تقدم وحده يف بابهحروف االشتقاق وحتمل ضمري الفاعل، ويف مشهور االصطالح عل

  :وقوله
  من غري ذي الثالث كاملواصل... وزنة املضارع اسم فاعل 

  وضم ميم زائد قد سبقا... مع كسر متلو األخري مطلقا 
__________  

  . ب١
  . ب، جـ٢
  .خشن:  أحرش٣

)٢/٨٧٠(  

  

  . واضحوهو، بين ذين البيتني كيفية بناء اسم الفاعل من كل فعل زائد على ثالثة أحرف
واسم الفاعل من غري ذي الثالث زنة : والتقدير، "اسم فاعل: "هو خرب مقدم لقوله" وزنة: "وقوله

  .فتكون احلركة غري احلركة، أنه إذا كان مكسورا قدر كسره" مطلقا: "املضارع، وفهم من قوله
  :وقوله

  صار اسم مفعول كمثل املنتظر... وإن فتحت منه ما كان انكسر 
  .وفتحه، واسم املفعول فيما زاد على ثالثة إال بكسر ما قبل األخري، اسم الفاعلفال فرق بني 

  :وقوله
  زنة مفعول كآت من قصد... ويف اسم مفعول الثالثي اطرد 

  .مقصود: كاملصوغ من قصد، فتقول: أي
  .تصرفويعين بالثالثي امل" ممرور به: "وإذا كان الثالثي الزما قيد مفعوله باحلرف الذي يتعدى به حنو

  :وقوله



  حنو فتاة أو فىت كحيل... وناب نقال عنه ذو فَعيل 
كحيل مبعىن مكحول، وقتيل : صاحب هذا الوزن عن مفعول نقال ال قياسا حنو: يعين، ناب ذو فعيل: أي

  .وطريح وهو كثري
 وليس مقيسا خالفا لبعضهم فنص على: وعلى كثرته مل يقس عليه بإمجاع، ويف التسهيل: قال الشارح

وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل مبعىن فاعل، فقيد يف الشرح وأطلق : وقال يف شرحه، ١اخلالف
  .يف األصل
  فهل يعمل فعيل النائب عن مفعول عمل اسم املفعول؟: فإن قلت

  فعلى هذا ال، ٣ يف الداللة ال العمل٢"أنه ينوب"ذكر يف التسهيل : قلت
__________  

  ,١٣٨ التسهيل ص١
  . ب٢
  .١٣٨ التسهيل ص٣

)٢/٨٧١(  

  

  .وقد أجازه ابن عصفور وحيتاج إىل مساع" مررت برجل كحيل عينه وال قتيل أبوه: "يقال
  حنو فتاة أو فىت، فمثل باملؤنث واملذكر؟: لم قال: فإن قلت

مبعىن مفعول يستوي فيه املذكر واملؤنث، وسيأيت يف موضعه إن شاء اهللا " فعيل"لينبه على أن : قلت
  .ىلتعا

)٢/٨٧٢(  

  

  :الصفة املشبهة باسم الفاعل
  معىن ا املشبهة اسم الفاعل... صفة استحسن جر فاعل 

  .تتميز الصفة املشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه
  .١"ال يصلح لذلك"وذلك خالف اسم الفاعل، فإنه " حسن الوجه"حنو 

  . الفاعل قد يضاف إىل فاعله، ولكنه ليس مبستحسنبأن اسم" استحسن: "يشعر قوله: فإن قلت
 على ضعف ٣"جيوز" يف اسم الفاعل إال إن أمن اللبس، فقد ٢"ال يسوغ"إن ذلك : قال الشارح: قلت

إذا قصد : وليس على إطالقه بل نقول. كاتب أبوه، انتهى: تريد" كاتب األب: "وقلة يف الكالم حنو



  .عد عومل معاملة الصفة املشبهةثبوت اسم الفاعل، فإن كان من غري مت
 على -بالرفع والنصب واجلر-" زيد قائم األب: " إضافته إىل ما هو فاعل يف املعىن، فتقول٤"وساغت"

  .حد احلسن الوجه
هو حديث : "وإن كان من متعد حبرف جر فكذلك عند األخفش، وصححه ابن عصفور بدليل قوهلم

  .ونقل املنع عن اجلمهور" عهد بوجع
ان من متعد إىل واحد فكذلك عند املصنف بشرط أمن اللبس وفاقا للفارسي، وذهب كثري إىل وإن ك

إن حذف مفعوله اقتصارا جاز وإال فال، وهو اختيار ابن عصفور وابن أيب : منعه، وفصل قوم فقالوا
  :٥الربيع والسماع يوافقه كقوله

__________  
  ".ال يصح كذلك"ويف أ ،  ب، جـ١
  ".ال يصوغ "ويف ب،  أ، جـ٢
  ".حيق"ويف جـ ،  أ، ب٣
  ".وصاغت"ويف جـ ،  أ، ب٤
  .وهو من البسيط، مل أقف على اسم قائله.  قائله٥

)٢/٨٧٣(  

  

  ما الراحم القلب ظالما وإن ظُلما
  . إىل أكثر من واحد مل جيز جعله كالصفة، قال بعضهم بغري خالف١"متعديا"وإن كان 
  فاعل معىن؟: لم قال: فإن قلت

  .فلم يبق فاعال إال من جهة املعىن،  ألنه ال تضاف الصفة إليه إال بعد إسنادها إىل ضمري املوصوف:قلت
__________  

  :ومتامه= 
  وال الكرمي مبناع وإن حرما

كذلك مبالغة مانع، ولكن املعىن هنا " مناع"،  مبالغة ظامل-بتشديد العني-على وزن فعال " ظالما: "اللغة
على صيغة املبين " حرما"، على صيغة املبين للمجهول" ظلما"، راد به املبالغةليس بذي ظلم، وليس امل

  .للمجهول
ال يقسو عليهم وإن قسوا عليه، وال يسيئهم ، أن من اتصف بالرمحة واستشعر قلبه الرأفة بالناس: املعىن

ه، وإن كان وإن أساءوا إليه، وأن من اتصف بالكرم وامتألت نفسه مبحبة البذل ال مينع عن أحد رفد



  .الناس ال يعاملونه هذه املعاملة
مضاف إليه من إضافة اسم " القلب"، اسم ما مرفوع بالضمة" الراحم"، نافية حجازية" ما: "اإلعراب

الواو عاطفة على حمذوف، " وإن"، خرب ما احلجازية منصوب بالفتحة الظاهرة" ظالما"، الفاعل إىل فاعله
 للمجهول فعل الشرط مبين على الفتح يف حمل جزم واأللف فعل ماض مبين" ظلما"، وإن شرطية

لإلطالق، ونائبه ضمري مستتر جوازا تقديره هو يعود على الراحم القلب، وجواب الشرط حمذوف يدل 
" مبناع"، معطوف على اسم ما" الكرمي"، الواو عاطفة وال زائدة لتأكيد النفي" وال"، عليه سابق الكالم

فعل ماض مبين للمجهول فعل الشرط " حرما"، الواو عاطفة، وإن شرطية" نوإ"، معطوف على خرب ما
  .ونائبه ضمري مستتر، واأللف لإلطالق، وجواب الشرط حمذوف

وإضافة اسم الفاعل ، "القلب"فإن الراحم اسم فاعل أضيف إىل فاعله ، "ما الراحم القلب: "الشاهد فيه
  .فارسيإىل فاعله ال جتوز إال إذا أمن اللبس وفاقا لل

  .ويف البيت حذف مفعوله اقتصارا، إن حذف مفعوله اقتصارا جاز وإال فال: وقال مجاعة
  ,١٠/ ١٠١وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢ / ٣٤٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . أ، جـ١

)٢/٨٧٤(  

  

 وتأخري، وجيوز أن يكون جيوز أن يكون مبتدأ وصفة خربه، ويف الكالم تقدمي" املشبهة اسم فاعل: "وقوله
  .واألول أظهر،  خربه١"والصفة املشبهة"صفة مبتدأ، وإن كان نكرة لوصفه 

  وبني اسم الفاعل؟، ما وجه الشبه بينها: فإن قلت
  .ومن قام به، أا تدل على حدث: من أوجه، أحدها: قلت
  .أا تؤنث وتذكر: الثاين

عمل فعلها؛ ألا ال جتري على املضارع، وال هي معدولة أا تثىن وجتمع، وكان حقها أال تعمل : الثالث
  .عن اجلاري عليه، إال أا عملت ملشاتها اسم الفاعل فيما ذكر

  :مث اعلم أن بني اسم الفاعل والصفة املشبهة فروقا
  .فإنه يصاغ من املتعدي والالزم، أن الصفة املشبهة ال تكون إال من فعل الزم خبالف اسم الفاعل: األول

  .وصوغها من الزم: وإىل هذا أشار بقوله
 إال للحاضر، وهو األصل يف باب ٢"توجد"أا ال تكون للماضي املنقطع وال ملا مل يقع وال : الثاين

الوصف؛ ألا مل توضع إلفادة معىن احلدوث بل لنسبة احلدث إىل املوصوف به على جهة الثبوت خبالف 
ىن احلدوث والصالحية الستعماله مبعىن املاضي واحلال واالستقبال؛ اسم الفاعل، فإنه كالفعل يف إفادة مع



ولذلك إذا قصد باسم الفاعل الثبوت عومل معاملة الصفة املشبهة كما سبق، وإذا قصد بالصفة 
  :٣احلدوث حولت إىل بناء اسم الفاعل كقوله

__________  
  . أ، جـ١
  ".تؤخذ" أ، ب، ويف ب ٢
  .وهو من الطويل، من قصيدة حائية قائله هو أشجع السلمي ٣

-" جل"،  وهي املصيبة وجيمع على أرزاء-بضم الراء وسكون الزاي ويف آخره مهزة-" رزء: "اللغة
  . =اخلطاب البن سعيد يف أول القصيدة" بعد موتك"،  عظيم وكثري-باجليم

)٢/٨٧٥(  

  

  وال بسرور بعد موتك فارح... وما أنا من رزء وإن جل جازع 
  ".حلاضر: " أشار بقولهوإىل هذا

  :تنبيه
قد تقدم مما ذكرناه أن كوا للحال ليس شرطا يف عملها، ولكن وضعها كذلك؛ لكوا دالة على 

  :الثبوت من ضرورته احلال، فعبارته هنا أجود من قوله يف الكافية
  شرطان يف تصحيح ذا اإلعمال... واالعتماد واقتضاء احلال 

نص على ذلك الزخمشري وغريه، وهو ظاهر .  املضارع خبالف اسم الفاعلأا غري جارية على: الثالث
وموازنتها للمضارع قليلة إن كانت من : كالم أيب علي يف اإليضاح، ورده املصنف وقال يف التسهيل

  .١والزمة إن كانت من غريه، ثالثي
 جارٍ تنبيها على وهو غري" جبميل الظاهر"و، وهو جارٍ على املضارع" بطاهر القلب"ولذلك مثل هنا 

  . بالوجهني٢"جميئه"
__________  

  وال مغرب إال له فيه مادح... مضى ابن سعيد حني مل يبق مشرق 
" جل"، واصلة مبا قبلها" وإن"، جار وجمرور متعلق جبازع" من رزء"، مبتدأ" أنا"، نافية" ما: "اإلعراب

وما أنا جازع : طف على حمذوف، تقديرهفعل والفاعل ضمري مستتر يرجع إىل الرزء، ويف احلقيقة هو ع
" موتك"، ظرف" بعد"، متعلق بفارح" وال بسرور"، خرب املبتدأ" جازع"، من رزء إن مل جيل وإن جل

وال أنا فارح : خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره" فارح"، مضاف إليه، وموت مضاف والكاف مضاف إليه
  .بسرور بعد موتك



حولت إىل فارح على صيغة اسم الفاعل؛ " فرح"شبهة اليت هي فإن الصفة امل، "فارح: "الشاهد فيه
. وإذا قصد باسم الفاعل الثبوت عومل معاملة الصفة املشبهة، إلفادة معىن احلدوث يف الزمن املستقبل

  .وإذا قصد بالصفة املشبهة معىن احلدوث حولت إىل بناء اسم الفاعل
  .ابن الناظم: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١٣٩تسهيل ص ال١
  ".جميئها"ويف ب ،  أ، جـ٢

)٢/٨٧٦(  

  

  .ومطمئن القلب، ومثاهلا من غري الثالثي منطلق اللسان
إن ضامرا ومنطلقا ومنبسطا وحنوها مما جرى على املضارع أمساء فاعلني قصد ا : ولقائل أن يقول: قلت

  .فعوملت معاملة الصفة املشبهة، وليست بصفة مشبهة، الثبوت
  :١يف قوله" شاحطا"إا ال تكون جارية بكوم متفقني على أن : قد رد ما ذهب إليه من قال: فإن قلت

  أو عدو شاحط دارا... من صديق أو أخي ثقة 
  :صفة مشبهة

إن صح االتفاق فهو حممول على أن حكمه حكم الصفة املشبهة؛ ألنه قصد به الثبوت كما تقدم؛ : قلت
  .فلذلك أطلق عليه صفة مشبهة

  .٢أن معموهلا ال يتقدم عليها؛ لضعفها خبالف اسم الفاعل: عالراب
  .٣أن معموهلا ال يكون إال سببيا خبالف اسم الفاعل، فإنه يعمل يف السبيب واألجنيب: اخلامس

  .أو معىن، واملراد بالسبيب املتلبس بضمري صاحب الصفة لفظا
__________  

  .ملديدوهو من ا،  قائله هو عدي بن زيد بن محار التميمي١
شحط يشحط شحطا : فاعل من الشحط، وهو البعد، وكذلك الشحوط، يقال" شاحط: "اللغة

  .وشحوطا ومشحطا، إذا بعد
أو "، مضاف إليه" ثقة"، عطف عليه" أو أخي"جار وجمرور متعلق ببيت قبله، " من صديق: "اإلعراب

  . ضمري مستتر فاعلمفعول لشاحط، وفيه" دارا"، صفة للعدو" شاحط"، عطف على ما قبله" عدو
  .فإنه صفة مشبهة باالتفاق مع أنه جارٍ على فعله، "شاحط: "الشاهد

حسن وشديد، وممن قال : إن الصفة املشبهة هي اليت ال جتري على فعلها حنو: وذا رد على من قال
  .ذلك أبو علي والزخمشري



  ".زيد عمرا ضارب: "كما تقول" زيد الوجه حسن: " فال تقول٢
واسم الفاعل يعمل ، "زيد حسن عمرا: "أو ال تعمل يف أجنيب، فال تقول" زيد حسن وجهه":  فتقول٣

  ".زيد ضارب عالمه، وضارب عمرا: "يف السبيب واألجنيب حنو

)٢/٨٧٧(  

  

  :وإىل هذين أشار بقوله
  وكونه ذا سببية وجب... وسبق ما تعمل فيه جمتنب 

  :٢ كقوله١شبهة يكون ضمريا بارزا متصالقد ذكر يف التسهيل أن معمول الصفة امل: فإن قلت
  ويف احلرب كاحل مكفهر... حسن الوجه طلقه أنت يف السلم 

  .وال يطلق عليه سبيب
  .إمنا احترز بالسبيب عن األجنيب فإا ال تعمل فيه، وأما عملها يف املوصوف فال إشكال فيه: قلت

  :وأما قوله
  ...........هلا... وعمل اسم فاعل املعدى 

  .كما ينصب اسم الفاعل مفعوله،  به أا تنصب فاعلها يف املعىنفيعين
وعمل اسم فاعل املعدى هلا وبينهما فرق، وهو أن معمول اسم الفاعل مفعول به : كيف قال: فإن قلت

  ومعموهلا مشبه باملفعول، فعملهما إذًا خمتلف؟
__________  

  ,١٣٩ التسهيل ص١
  .من اخلفيفوهو ، مل أقف على اسم قائله:  قائله٢

  .عابس" مكفهر"، غري عبوس: طلق الوجه أي" طلقه: "اللغة
ميدح خماطبه بأنه يف وقت السلم مشرق الوجه كرمي معطاء، وبأنه يف وقت احلرب وعند مقارعة : املعىن

  .األبطال مقطب الوجه عابس
خرب " طلقه"، مضاف إليه من إضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها" الوجه"، خرب مقدم" حسن: "اإلعراب

مبتدأ مؤخر مبين على الفتح يف " أنت"، والضمري مضاف إليه من إضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها، ثان
، جار وجمرور معطوف على ارور قبله" ويف احلرب"، متعلق مبحذوف حال" يف السلم"، حمل رفع

 لكاحل، وجيوز أن يكون جيوز أن يكون تأكيدا لفظيا" مكفهر"، معطوف على اخلرب السابق" كاحل"
  .معطوفا بعاطف مقدر على كاحل، أو خربا ملبتدأ حمذوف



  .يف الضمري البارز املتصل" طلق"حيث عملت الصفة املشبهة وهي " طلقه: "الشاهد فيه
  .١٠٥، واملكودي ص٢/ ٣٥٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٨٧٨(  

  

، أن عملها مشروط باالعتماد: يعين، على احلد الذي قد حدا: هو متحد صورة وهو املراد بقوله: قلت
  .كما شرط ذلك يف اسم الفاعل

  :عن قوله" البيت... وسبق ما تعمل فيه: "لم أخر قوله: فإن قلت
  وعمل اسم فاعل املعدى؟

  .وكان ينبغي العكس؛ ألن ذلك من تتمة الفروع
  .ك أخره عنه؛ فلذل١"توابع عملها"بيان شرط معموهلا من : قلت

  :وقوله
  فارفع ا وانصب وجر مع أل

جيوز :  والنصب على التشبيه باملفعول به يف املعرفة، وعلى التمييز يف النكرة، وقيل٢الرفع على الفاعلية
فيه أيضا التشبيه، وأجاز بعض البصريني كون املقرون بأل واملضاف إىل املقرون ا متييزا وهي نزعة 

  .افة، وهل هي من نصب أو رفع؟ قوالنكوفية واجلر على اإلض
وظاهر كالم املصنف أا من رفع وإليه ذهب السهيلي، وذهب الشلوبني وأكثر أصحابنا كابن عصفور 

  .إىل أا من املنصوب
  ".ودون أل: "وقوله

  .وجمردة منها، أن الصفة املشبهة تعمل الرفع والنصب واجلر يف السبيب مقرونة بأل: يعين
  :ا إىل ثالثة أقساممث قسم معموهل

  ".مصحوب أل: "معرف بأل، وإليه أشار بقوله: األول
  ".وما اتصل ا مضافا: "املضاف، وهو املراد بقوله: والثاين

  .ومل ينفصل عنها بأل، وما اتصل بالصفة: أي
  .ارد من أل واإلضافة: والثالث

__________  
  ".توابع بيان عملها"ويف ب ،  أ، جـ١
  .أو على اإلبدال من ضمري مستتر يف الصفة: ي وقال الفارس٢

)٢/٨٧٩(  



  

  :مث اعلم أن املضاف أنواع
  .مضاف إىل ضمري املوصوف: األول
  .إىل ضمريه" إىل مضاف"مضاف : الثاين

  .مضاف إىل املعرف بأل: والثالث
  .مضاف إىل ارد: والرابع

  .مضاف إىل ضمري مضاف إىل مضاف إىل ضمري املوصوف: واخلامس
  . وحيتاج إىل مساع١ه يف التسهيلذكر

  .مضاف إىل ضمري معمول صفة أخرى، ذكره يف شرح التسهيل: والسادس
  .مضاف إىل موصول: والسابع
  .مضاف إىل موصوف يشبهه: والثامن

املوصول واملوصوف وما سوامها، فجملة أنواع معموهلا : وارد من أل واإلضافة يشمل ثالثة أنواع
  : وهذه أمثلتها على الترتيبالسبيب أحد عشر نوعا

ومثال املضاف ، "احلسن وجهه"ومثال املضاف إىل ضمري املوصوف ، "احلسن الوجه"مثال مصحوب أل 
  ".احلسن وجه أبيه"إىل املضاف إىل ضمريه 

  ".احلسن وجه أب"ومثال املضاف إىل ارد 
ة حسن وجه جاريتها مررت بامرأ"ومثال املضاف إىل ضمري مضاف إىل مضاف إىل ضمري املوصوف 

فاألنف مضاف إىل ضمري الوجه والوجه مضاف إىل جارية واجلارية مضاف إىل ضمري " مجيلة أنفه
  .املوصوف

__________  
  .١٣٩ التسهيل ص١

)٢/٨٨٠(  

  

وهو تركيب " مررت برجلٍ حسن الوجنة مجيلٍ خاهلا"ومثال املضاف إىل ضمري معمول صفة أخرى 
  :١وشاهده قول الشاعر. نادر

  لطيفة كشحه وما خلت أن أسىب... سبتين الفتاة البضة املتجرد الـ 
  :٢ومثال املضاف إىل املوصول قوله

__________  



  .وهو من الطويل، مل أقف على اسم قائله:  قائله١
 -بضم امليم وفتح التاء واجليم-" املتجرد"،  أدماء أو بيضاء-بفتح الباء وتشديد الضاد-" البضة: "اللغة

،  ما بني اخلاصرة إىل الضلع من اخللف-بفتح الكاف وسكون الشني-" كشحه"، لتجرد والعريةمبعىن ا
  .من السيب وهو األسر" أسىب"

يصف أنه وقع يف أسر فتاة بضة اجلسم مجيلة املتعرى، وأا متلكت مبحاسنها قلبه، واستولت : املعىن
  .الدته وقوة أسرهمبفاتنها على لُبه، وأنه ما كان حيسب أن حيدث له ذلك؛ جل

، فاعل" الفتاة"، فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء املتكلم مفعول به" سبتين: "اإلعراب
مضاف إليه على " كشحه"، صفة ثانية للفتاة" اللطيفة"، مضاف إليه" املتجرد"، صفة للفتاة" البضة"

، الواو للحال وما نافية" وما"، باللطيفةرواية اجلر، واهلاء مضاف إليه، ويروى بالرفع على أنه فاعل 
فعل مضارع مرفوع بضمة " أسىب"، خمففة من الثقيلة وامسها ضمري الشأن" أن"، فعل وفاعل" خلت"

مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ونائب فاعله ضمري مستتر، واجلملة يف حمل رفع خرب أن، وأن 
  .وما دخلت عليه سدت مسد مفعويل خال

فإن الكشح مضاف إىل الضمري املتجرد املضاف إليه ، "البضة املتجرد اللطيفة كشحه: "د فيهالشاه
  .البضة

  ,٢/ ٣٥٧ذكره األمشوين يف شرحه : مواضعه
  .وهو من البسيط، الفرزدق:  قائله٢

 -بكسر القاف وفتح الباء-" قبل األخيار"، إذا عطفت رأسها بالزمام: عجت الناقة" فعجتها: "اللغة
الطيبني، سقطت النون ألجل اإلضافة، : أصله" الطييب"، خير بالتشديد:  وجهتهم، واألخيار مجعحنوهم

مجع إزار، وهذا كناية عن " األزر"، من االلتياث وهو االختالط وااللتفاف" التاثث"، وهو مجع طيب
  .وصفهم بالعفة

ظرف " قبل"، ئبة مفعول بهالفاء عاطفة، عاج فعل ماض والتاء فاعل وضمري الغا" فعجتها: "اإلعراب
  =متييز منصوب بالفتحة " مرتلة"، مضاف إليه" األخيار"، مكان متعلق بعاج

)٢/٨٨١(  

  

  والطييب كل ما التاثت به األزر... فعجتها قبل األخيار مرتلة 
  ".رأيت رجال حديدا سنان رمح يطعن به"ومثال املضاف إىل املوصوف 

  :١ومثال املوصول قوله
  لتفّت عليه املآزروثريات ما ا



__________  
الطييب معطوف على األخيار جمرور بالياء نيابة عن الكسرة؛ ألنه مجع مذكر ، الواو عاطفة" الطييب"و= 

" به"، التاث فعل ماض والتاء للتأنيث" التاثت"، اسم موصول مضاف إليه" ما"، مضاف إليه" كل"، سامل
  .ة ال حمل هلا صلة املوصولفاعل التاث، واجلمل" األزر"، متعلق بالتاث

فالطييب صفة مشبهة مضافة إىل كل الذي هو مضاف إىل ، "والطييب كل ما التاثت: "الشاهد فيه
  .اسم مضاف إىل االسم املوصول" الطييب"إن معمول الصفة املشبهة اليت هي : أي، موصول
  ,١٠٣، واملكودي ص٢/ ٣٥٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  :وصدره، وهو من الطويل، هو عمر بن أيب ربيعة: له قائ١
  ... ......................أسيالت أبدان دقاق خصورها 

، مجع خصر" خصور"،  مجع دقيق-بكسر الدال-" دقاق"، مجع أسيلة وهي الطويلة" أسيالت: "اللغة
وطيئات :  به هناالفراش الوطيء، وأراد:  والوثري-بفتح الواو وكسر الثاء-مجع وثرية " وثريات"

  .األرداف واألعجاز
خرب بعد خرب، أو " دقاق"، مضاف إليه" أبدان"، خرب مبتدأ حمذوف، هن أسيالت" أسيالت: "اإلعراب

فاعل واهلاء مضاف إليه، وجيوز أن يكون دقاق خربا مقدما وخصورها " خصورها"، خرب ملبتدأ حمذوف
،  مضاف إليه من إضافة الصفة املشبهة إىل فاعلهااسم موصول" ما"، خرب ثالث" وثريات"، مبتدأ مؤخرا

فاعل، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب " املآزر"، متعلق بالتفت" عليه"، فعل ماض والتاء للتأنيث" التفت"
  .صلة املوصول، والعائد هو الضمري ارور حمال بعلى

 املوصول من إضافة الصفة صفة مشبهة أضيفت إىل" وثريات"فإن ، "وثريات ما التفت: "الشاهد فيه
  .املشبهة إىل فاعلها

  .٢/ ٣٥٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٨٨٢(  

  

  :١ومثال املوصوف قوله
  ملن أَمه مستكفيا أزمة الدهر... أزور امرأ مجا نوال أعده 

  :وهذان القسمان غريبان
  ".احلسن وجه"ومثال ارد غريمها 

فلها ستة ،  أن الصفة تعمل يف السبيب الرفع والنصب واجلر مع أل ودون ألفاعلم، إذا تقرر هذا
وكل منها على أحد عشر تقديرا يف املعمول فهذه ست وستون صورة كلها جائزة إال ما لزم . أحوال



ومن إضافة إىل املعرف ا أو إىل ضمري املعرف ا فيمتنع ، منها إضافة ما فيه أل إىل اخلايل من أل
  .وحنوها" احلسن وجه"و" احلسن وجه أب"و" احلسن وجه أبيه"و" وجههاحلسن "

، ؛ ألنه مضاف إيل املعرف ا"احلسن وجه األب"و، ؛ ألنه معرف بأل"احلسن الوجه: "وجيوز حنو
  .٢؛ ألن جودا مضاف إىل ضمري املقرون ا، ذكره يف التسهيل"الكرمي اآلباء الغامر جودهم"و

__________  
  .وهو من الطويل، قف على قائلهمل أ:  قائله١

أزمة "، قصده" ملن أمه"،  العطاء-بفتح النون-" نوال"،  عظيما-باجليم وتشديد امليم-" مجا: "اللغة
  .شدته" الدهر

فاعل " نوال"، صفة المرئ" مجا"، مفعول به" امرأ"، فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر" أزور: "اإلعراب
الالم " ملن"،  مستتر وضمري الغائب مفعول به واجلملة صفة لنوالفعل ماض والفاعل ضمري" أعده"، جبم

أم فعل ماض وفاعله ضمري مستتر " أمه"، حرف جر ومن اسم موصول واجلار وارور متعلق بأعد
حال من الضمري املستتر يف أم، " مستكفيا"، وضمري الغائب مفعول واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول

  .مضاف إليه" الدهر"، مفعول به ملستكف" أزمة "،وفيه ضمري مستتر فاعل
نكرة موصوفة جبملة، " مجا"حيث جاء معمول الصفة املشبهة اليت هي " مجا نوال أعده: "الشاهد فيه

  ".أعده"وصفتها هي مجلة " نوال"وهذه النكرة املعمولة للصفة املشبهة هي 
  ,٢/ ٣٥٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١٤٠ل ص التسهي٢

)٢/٨٨٣(  

  

  .١الصفة، سما: أي، وال جترر ا: وإىل هذا أشار بقوله
  .مع أل مسا من أل خال

  ".ومن إضافة لتاليها"امسا خال من أل : أي
  :وقوله

  مل خيل فهو باجلواز ومسا... وما .......... 
  .فهو موسوم باجلواز، وما مل خيل من أل ومن إضافة لتاليها: يعين

  .كما ذكره يف التسهيل، أو من إضافة ملضمر املعرف ا: ن ينبغي أن يقولكا: فإن قلت
  . هنا؛ ألنه تركيب نادر كما مر٢"تركه"إمنا : قلت

  :تنبيهان



  .مل يتعرض املصنف لبيان أقسام اجلائز، وهو ينقسم إىل قبيح وحسن ومتوسط: األول
ما تكرر فيه الضمري، إال : واملتوسطما كان فيه ضمري واحد، : ما عري عن الضمري، واحلسن: فالقبيح

  .٣ما تقدم امتناعه، وقد بسطته يف غري هذا املختصر
ما ذكره من احلكم إمنا هو النسيب، وقد تقدم أن معمول الصفة يكون ضمريا وعملها فيه جر : الثاين

قُرنت ونصب إن فُصلت أو ، "مررت برجل حسن الوجه مجيله: "باإلضافة إن باشرته وخلت من أل حنو
  ".قريش خبباء الناس ذرية وكرامهموها: "فاملفصولة حنو، بأل

  ".زيد احلسن الوجه اجلميله: "واملقرونة بأل حنو
__________  

  .امسا:  أي١
  ".ذكره"ويف أ ،  ب، جـ٢
  .٢/ ٣٥٨ راجع األمشوين ٣

)٢/٨٨٤(  

  

  :التعجب
هللا "و" سبحان اهللا: "ذكر يف هذا الباب حنواستعظام فعل ظاهر املزية، ويدل عليه بألفاظ كثرية غري ما ي

  .، مل يبوب هلا يف النحو؛ لكوا مل تدل عليه بالوضع بل بقرينة"دره
  :وقد أشار إىل األول بقوله، أفعل وأفعل: واملبوب له من ألفاظه

  بأفعل انطق بعد ما تعجبا
  . أو يف حال تعجبكالتعجبانطق بوزن أفعل بعد ما؛ إلنشاء : أي

  .مفعول له أو حال" تعجبا: "هفقول
  :وأشار إىل الثاين بقوله

  أو جئ بأفعل قبل جمرور ببا
  .أو جئ بوزن أفعل قبل اسم جمرور بباء اجلر: يعين

  وتلو أفعل انصبنه: مث قال
: مذهب البصريني أنه مفعول به، وزعم الفراء ومن وافقه من الكوفيني أن نصبه على حد النصب يف حنو

  ".بزيد كرمي األ"
شرط ارور بعد أفعل واملنصوب بعد ما أفعل، أن يكون خمتصا لتحصل به الفائدة، ومل ينبه : فإن قلت

  .على ذلك



  .يف متثيله اآليت إرشاد إليه: قلت
  :مث مثل الصيغة األوىل بقوله

  .......أوىف خليلينا... كما ........ 
بال خالف، وقد روي عن : يها مبتدأ، قيلفما اسم لعود الضمري عل" ما أحسن زيدا: "وهو نظري
  .أا ال موضع هلا من اإلعراب، وهو خالف شاذ: الكسائي

مذهب سيبويه ومجهور البصريني أا اسم تام نكرة، . وبعد ثبوت امسيتها وأا مبتدأ، ففي معناها خالف
  والفعل بعدها خربها، وهو الصحيح ألن

)٢/٨٨٥(  

  

تعجب منه ذو مزية إدراكها جلي، وسبب االختصاص ا خفي، فاستحقت قصد املتعجب اإلعالم بأن امل
  .اجلملة املعرب ا عن ذلك أن تفتتح بنكرة غري خمتصة؛ ليحصل بذلك إام متلو بإفهام

  وهي نكرة ال مسوغ هلا؟، كيف ساغ االبتداء مبا: فإن قلت
  .١سوغها قصد اإلام، وقد ذكره يف التسهيل من املسوغات: قلت

  .ألا يف تقدير التخصيص: قال الشارحو
. ٢"شيء جاء بك وشر أهر ذا ناب: "جعله حسنا، فهو كقوهلم: أي، شيء عظيم أحسن زيدا: واملعىن

  .انتهى، وفيه نظر
، والفعل صلتها واخلرب حمذوف الزم احلذف، وذهب األخفش وطائفة من الكوفيني إىل أا موصولة

  .مالذي أحسن زيدا شيء عظي: تقديره
  :ورد بأنه يستلزم خمالفة النظائر من وجهني

  . يقدم اإلام٣"أن"واملعتاد فيما تضمن من الكالم إفهاما وإاما ، تقدم اإلفهام وتأخر اإلام: أحدمها
ونقله ، التزم حذف اخلرب دون شيء سد مسده، وذهب الفراء وابن درستويه إىل أا استفهامية: والثاين

  .لكوفينييف شرح التسهيل عن ا
 وما املشار إليها ٤} ما أَصحاب الْميمنة{: ورده بأن االستفهام املشوب بالتعجب ال يليه إال األمساء حنو

  .خمصوصة باألفعال، وبأا لو كان فيها معىن االستفهام جلاز أن خيلفها أي
__________  

  ,١٣١ التسهيل ص١
  .ل يضرب يف ظهور أمارات الشر وخمايلهإذا محله على اهلرير، وهو مثَ، أهره:  يقال٢



  . أ، جـ٣
  . من سورة الواقعة٨ من اآلية ٤

)٢/٨٨٦(  

  

  .فال يلتفت إليها، وبأن قصد التعجب مبا أفعله جممع عليه واالستفهام زيادة ال دليل عليها
  .ويف األول نظر: قلت

  .وسيأيت، ألن مذهب الكوفيني أن أفعل اسم
  .إىل أا نكرة موصوفة، وأفعل صفتها واخلرب حمذوفوذهب األخفش يف أحد أقواله 

  .أا موصولة، وقد تقدم: وثاين أقواله
  .كقول سيبويه: وثالثها

  .وأصدق بِهِما: مث مثّل الصيغة الثانية بقوله
  ".أحِسن بزيد: "وهو نظري

أحسن "فمعىن لفظه لفظ األمر ومعناه اخلرب، " أحسن بزيد: "ومذهب مجهور البصريني أن أفعل يف حنو
صار ذا حسن وهو مسند إىل ارور بعده، والباء الزائدة مع الفاعل مثلها يف : أي، أحسن زيد" بزيد
  .١} وكَفَى بِاللَّه شهِيدا..... {: حنو

وذهب الفراء ومن وافقه إىل أنه أمر باستدعاء التعجب من املخاطب مسندا إىل ضمريه، واستحسنه 
يا حسن أحسن : هب ابن كيسان إىل أن املخاطب ضمري احلسن كأنه قيلالزخمشري وابن خروف، وذ

وهو حسن، وعلى هذين : دم به؛ ولذلك كان الضمري مفردا على كل حال، قال ابن طلحة: أي، بزيد
  .القولني فالباء زائدة مع املفعول؛ ألن من جعل أفعل أمرا حقيقة فاهلمزة عنده للتعدية

 ٢الباء للتعدية ال زائدة، واهلمزة للصريورة ال للتعدية، وهو أمر للسببوأجاز بعض املتأخرين أن تكون 
  .أو للشخص على القولني

__________  
  . من سورة الفتح٢٨ من اآلية ١
  .احلسن هو سبب التعجب" أحسن بزيد: "فقولنا، للحدث املوجود يف أفعل فهو سبب للتعجب:  أي٢

)٢/٨٨٧(  

  



  .يني؛ لسالمته مما يرد على غريهوالصحيح ما ذهب إليه مجهور البصر
  :ورد املصنف قول الفراء بأربعة أوجه

كما ال يكون اآلمر باحللف وحنوه حالفا، وال خالف ، أنه لو كان أمرا مل يكن الناطق به متعجبا: أحدها
  .يف كونه متعجبا

  .أنه لو كان أمرا لزم إبراز ضمريه: الثاين
  ".أحسن بك: "اطب مل يله ضمري املخاطب يف حنوأنه لو كان مسندا إىل ضمري املخ: الثالث
  .لو كان أمرا لوجب له من اإلعالل ما وجب ألقم وابنِ: الرابع

ورد قول ابن كيسان بأن من املصادر ما ال يكون إال مؤنثا كالسهولة والنجابة، فلو كان األمر على ما 
 موضع ١"هذا"جيب عما رد به، وليس أسهلى به وأجنىب، وقد أ: تومهه، لقيل يف أسهل به وأجنب به

  .ذكره
  :تنبيهان
  :٢كقول الشاعر، الباء بعد أفعل الزمة عند الفريقني، إال إذا كان املتعجب منه أن وصلتها: األول

__________  
  . ب١
 من -صلى اهللا عليه وسلم-هو عباس بن مرداس، وهو من املؤلفة قلوم الذين أعطاهم النيب :  قائله٢

  .وهو من الطويل، ن اإلبلسيب حنني م
  :وصدره

  وقال نيب املسلمني تقدموا
 قد أمرهم بالتقدم إىل أعدائهم وحماربتهم، مث تعجب -صلى اهللا عليه وسلم-يذكر أن رسول اهللا : املعىن

  . على أعدائه-صلى اهللا عليه وسلم-من شدة حمبتهم النتصار الرسول 
فعل أمر وفاعله واجلملة يف " تقدموا"، مضاف إليه" نياملسلم"، فاعل" نيب"، فعل ماض" قال: "اإلعراب

جار وجمرور " إلينا"فعل ماض جاء على صورة األمر، فعل تعجب، " وأحبب"، حمل نصب مقول القول
مصدرية وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بباء زائدة مقدرة، وهو فاعل فعل " أن"، متعلق بأحبب

  . =ا بكونك املقدماوأحبب إلين: التعجب، وأصل الكالم

)٢/٨٨٨(  

  

  وأحبِب إلينا أن تكون املقدما
لو اضطر شاعر إىل حذف الباء املصاحبة غري أن لزمه أن يرفع، وعلى : قال يف شرح التسهيل: الثاين



  .قول الفراء يلزم النصب
  :وقوله

  إن كان عند احلذف معناه يضح... وحذف ما منه تعجبت استبح 
وارور بالباء بعد أفعل؛ فمثال حذفه بعد ما أفعل ، سم املنصوب بعد ما أفعلأنه جيوز حذف اال: يعين

  :١قول علي رضي اهللا عنه
  ربيعة خريا، ما أعف وأكرما... جزى اهللا عنا واجلزاء بفضله 

__________  
وهو من ،  من كلمة ميدح فيها ربيعة على ما أبلت معه يوم صفني-كرم اهللا وجهه-هو علي :  قائله١

  .الطويل
وهو يريد عفتهم ، تعجب من شدة عفتهم عن الدنيا" ما أعف"، بإحسانه" بفضله"، كافأ" جزى: "اللغة

  .عن املغامن واألسالب
واجلزاء مبتدأ ، الواو للحال" واجلزاء"، متعلق جبزى" عنا"، فعل ماض وفاعله" جزى أهللا: "اإلعراب

رب املبتدأ وفضل مضاف وضمري الغائب مضاف جار وجمرور متعلق مبحذوف خ" بفضله"، مرفوع بالضمة
ما "، مفعول ثان جلزى" خريا"، مفعول أول جلزى" ربيعة"، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال، إليه

" وأكرما"ما تعجبية مبتدأ، وأعف فعل ماض للتعجب وفاعله يعود على ما واجلملة خرب املبتدأ، " أعف
: أي،  حمذوف للعلم به-وهو املتعجب منه-عول فعل التعجب عطف على أعف واأللف لإلطالق، ومف

  .ما أعفها وأكرمها
ما : واألصل، حيث حذف مفعول فعل التعجب؛ لقيام قرينة تدل عليه" ما أعف وأكرما: "الشاهد فيه

  .أعفهم وأكرمهم
، ٨٧، والسيوطي ص٣/ ٦٩، وابن هشام ٢/ ٣٦٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .، وابن الناظم١٠٧ودي صواملك

)٢/٨٨٩(  

  

  .ما أعفهم وأكرمهم: أي
 وإمنا حذف مع كونه فاعال؛ ألن -م: أي- ١} ....أَسمع بِهِم وأَبصر{: ومثاله بعد أفعل قوله تعاىل

  .لزومه للجر كساه صورة الفضلة خالفا للفارسي
  . الباءولكنه استتر يف الفعل حني حذفت، وذهب قوم إىل أنه مل حيذف

  :ورد بوجهني



  .لزوم إبرازه حينئذ يف التثنية واجلمع: أحدمها
  .٢"أكرم بنا: "أن من الضمائر ما ال يقبل االستتار كنا من: واآلخر

بشرط كون أفعل مسبوقا بآخر معه ، وال حتذف الباء بعد أفعل إال مع جمرورها: قال يف شرح الكافية
  .٣} ... بِهِم وأَبصرأَسمع{: الفاعل املذكور كقوله تعاىل

  :٤كقول الشاعر، وقد حتذف الباء وجمرورها بعد أفعل مفردا
__________  

  . من سورة مرمي٣٨ من اآلية ١
  ".أكرمنا"ويف أ ،  ب، جـ٢
  . من سورة مرمي٣٨ من اآلية ٣
  .وهو من الطويل،  يف وصف صعلوك-املعروف بعروة الصعاليك-هو عروة بن الورد :  قائله٤
حممودا، فهو " محيدا"، املوت" املنية"إشارة لصعلوك وصف بأوصاف قبل هذا البيت، " فذلك: "غةالل

  .ما أجدره وما أحقه" أجدر"فعيل مبعىن مفعول، 
إذا صادف املوت صادفه حممودا ملا كان عليه من ، هذا الصعلوك املوصوف بالصفات املذكورة: املعىن

  .عفة، وإن عاش واستغىن فما أحقه بالغىن
فعل مضارع فعل الشرط وفاعله ضمري " يلق"، شرطية" إن"، اسم إشارة مبتدأ" فذلك: "اإلعراب

  =فعل مضارع جواب الشرط، وفيه ضمري " يلقها"، مفعول" املنية"، مستتر
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  محيدا وإن يستغن يوما فأجدر... فذلك إن يلق املنية يلقها 
  : قولهكيف أطلق على االسم متعجبا منه يف: فإن قلت

#  
  وحذف ما منه تعجبت استبِح

  ؟١"ال نفسه"واملتعجب منه إمنا هو فعله 
  .قد أجاب الشارح بأنه حذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه: قلت

  :وقوله
  إن كان عند احلذف معناه يضح

  .٢"به"وأفعل ، شرط يف استباحة حذف املتعجب منه بعد ما أفعل
فلو كان جمهوال ال دليل ، كون املراد واضحا عند احلذف للعلم بهأن جواز حذفه مشروط بأن ي: يعين



  .عليه مل جيز حذفه؛ لعدم الفائدة
  :قوله

  منع تصرف حبكم حتما... ويف كال الفعلني قدما لزما 
  .انتهى، ال خالف يف عدم تصرف فعلي التعجب: قال يف شرح التسهيل

  ".ما حيسن زيدا: "فتقول، وقد أجاز ابن هشام اإلتيان مبضارع ما أفعل
__________  

حال من فاعل يلق " محيدا"، وها مفعول، ومجلة الشرط وجوابه يف حمل رفع خرب املبتدأ، مستر فاعل= 
متعلق " يوما"، فعل مضارع فعل الشرط وفاعله ضمري مستتر" يستغن"، شرطية" وإن"، املستتر فيه

 ماض جاء على صورة األمر، وقد حذف الفاء لربط اجلواب بالشرط وأجدر فعل" فأجدر"، بيستغن
  .أجدر به: فاعله والباء، أي

حيث حذف املتعجب منه وهو فاعل أجدر مع حرف اجلر من غري أن تكون صيغة " فأجدر: "الشاهد فيه
  .التعجب احملذوف معموهلا معطوفة على أخرى مذكور معموهلا املشابه للمحذوف

، ٢/ ١١٥، وابن عقيل ٣/ ٧٠، وابن هشام ٢/ ٣٦٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .وابن الناظم

  ".ال وصفه"ويف ب ،  أ، جـ١
  . ب، جـ٢
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  .فوجب اطّراحه، وهو قياس ومل يسمع
  فهال جعلوا أفعل أمرا من أفعل؟: فإن قلت

مذهب املانع من ذلك كون اهلمزة يف أفعل للصريورة، ويف ما أفعل للنقل، هذا تفريع على : قلت
  .اجلمهور

  .صرح املصنف يف هذا البيت بفعلية صيغيت التعجب: قلت
وذهب الكوفيون إىل امسيته ومل يستثنه ، وأما ما أفعله ففيه خالف؛ ذهب البصريون والكسائي إىل فعليته

  .بعضهم، فلعل له قولني
تنصبه، وللزومه مع ياء والصحيح أنه فعل؛ لبنائه على الفتح، ولنصبه املفعول به، وليس من األمساء اليت 

  .ذكر ذلك املصنف" ما أفقرين إىل عفو اهللا: "املتكلم نون الوقاية حنو
قد حكى الكوفيون عن العرب حذف هذه النون، ومل جيعلوها الزمة، واستدلوا على االمسية بعدم : قلت



  .تصرفه، وبتصغريه، وبصحة عينه
  .أن تصغريه وصحة عينه لشبهه بأفعل التفضيلبأن امتناع تصرفه؛ ألنه لزم طريقة واحدة، وب: وأجيب

: ال خالف يف فعليته، ويف كالم ابن األنباري ما يدل على امسيته، قال: فقال املصنف وغريه، وأما أفعل
  .وأحسن ال يثىن وال جيمع وال يؤنث ألنه اسم، انتهى

  عند القائلني بامسية أفعل؟" ما أحسن زيدا: "ما إعراب: فإن قلت
مث نقلوا الصيغة من زيد ، ما أظرف زيد على االستفهام" ما أظرف زيدا"لفراء أن األصل يف نقل ا: قلت

وانتصب زيد بالظرف فرقا بني اخلرب واالستفهام، والفتحة يف أفعل فتحة ، "ما"وأسندوها إىل ضمري 
يقة خرب عن إذ هو يف احلق، "ما"وإمنا انتصب؛ لكونه خالف املبتدأ الذي هو ، "ما"إعراب وهو خرب عن 

  .زيد
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  .وزعم بعض الكوفيني أن أفعل مبين وإن كان امسا؛ ألنه مضمن معىن التعجب وأصله أن يكون للحرف
  :وقوله

  قابل فضل مت غري ذي انتفا... وصفهما من ذي ثالث صرفا 
  وغري سالك سبيل فعال... وغري ذي وصف يضاهي أشهال 

  : منه فعال التعجب قياسا، وهي مثانيةاشتمل هذان البيتان على شروط ما يصاغ
ما أكلبه، ومن : أن يكون فعال، فال يصاغان من غريه، وبذلك ظهر خطأ من يقول من الكلب: األول
  .ما أمحره: احلمار

  .حقيق: أي، اشتقوه من قَمن" أَقْمن به: "وشذ من ذلك قوله
ومل : امرأة ذَراع، قال: غزل، وهو من قوهلمما أخفها يف ال: مبعىن" ما أذرعها: "وذكر املصنف منه قوهلم

  .يسمع منه فعل
  .فعلى هذا ليس بشاذ، خفت يداها يف الغزل فهي ذراع": ذُرعت املرأة: "١وحكى ابن القطاع

  فلم ينص الناظم هنا على هذا الشرط؟: فإن قلت
  ".من ذي ثالث: "هو مفهوم من قوله: قلت

  .ذف املوصوف للعلم بهفح، ٢"من قبل ذي ثالث: ألن التقدير"
__________  

كان : قال ياقوت. املعروف بابن القطاع،  هو علي بن جعفر بن عبد اهللا بن احلسني بن أمحد بن حممد١
إمام وقته مبصر يف علم العربية وفنون األدب، قرأ على أيب بكر الصقلي، وروى عنه الصحاح 



  .للجوهري
ولد يف العاشر من صفر سنة . وغري ذلك، ، تاريخ صقليةأبنية األمساء، حواشي الصحاح: ومن مؤلفاته

أربع عشرة ومخسمائة، ودفن بقرب : وقيل، ثالث وثالثني وأربعمائة، ومات يف صفر سنة مخس عشرة
  .ضريح اإلمام الشافعي

  . ب، جـ٢

)٢/٨٩٣(  

  

دحرج، ومل : ق حنوونعين به ثالثي اللفظ، فال يصاغان من الرباعي ارد باتفا. أن يكون ثالثيا: الثاين
  .يشذ منه شيء

  :فإن كان أفعل ففيه مذاهب، وأما الثالثي املزيد
وهو مذهب سيبويه واحملققني من : جواز صوغهما منه قياسا مطلقا، وهو اختيار املصنف، قال: أحدها

  .أصحابه
لفارسي وهو مذهب األخفش واملازين واملربد وابن السراج وا، منعه إال أن يشذ شيء فيحفظ: والثاين

  .ومن وافقهم
وصححه ابن عصفور ونسبه ، التفصيل، فإن كانت مهزته للنقل مل جيز، وإن كانت لغريه جاز: والثالث

عطوت مبعىن : إىل سيبويه، والظاهر أن مذهب سيبويه هو األول؛ لتمثيله بأعطى واهلمزة فيه للنقل، يقال
من أجازه مشروط بعدم مانع آخر، فإن والقياس على ذلك عند : تناولت، وأعطيت مبعىن ناولت، قلت

أجاب فإم استغنوا عنه مبا أفعل : أودى مبعىن هلك، فإنه غري قابل للتفاضل، حنو: وجد مانع مل جيز حنو
  .بل ما أجود جوابه، ذكره سيبويه، ما أجوبه: فعله، فال يقال

من اشتاق، وما أحوله من ما أشده من اشتد، وما أشوقه : منها، وإن كان غري أفعل فقد شذ منه ألفاظ
  .احتال، وما أخصره من اختصر

  .وفيه شذوذان؛ ألنه مزيد ومبين للمفعول
ما أفقره وما أشهاه وما أحياه، خالفا ألكثرهم؛ لثبوت فَقر وفَقَر مبعىن افتقر، وشهي : وليس من الشاذ

  .مبعىن اشتهى، وحيي مبعىن استحيا
  .ريهوال حجة يف قول من خفي عليه ما ظهر لغ

  .ونقل عن األخفش أنه أجاز التعجب يف كل فعل مزيد على استكراه، كأنه راعى أصله
ما : "وشذ من ذلك قوهلم، أن يكون متصرفا، فال يصاغان من غري املتصرف كنعم وبئس: الثالث
  ".أعسِ به"و" أعساه
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  .يدع ويذر:  حنو١"من"كامل التصرف؛ احترازا : ينبغي أن يقال: فإن قلت
  .إذا أطلق املتصرف فهو حممول على كامل التصرف: قلت

مات وفين وحدث؛ ألنه ال : أن يكون قابال للتفاضل، فال يصاغان من فعل ال يقبل ذلك حنو: الرابع
  .مزية فيه لبعض فاعليه على بعض

  .صةأن يكون تاما، فال يصاغان من األفعال الناقصة خالفا ملن أجاز صوغهما من كان الناق: اخلامس
  .أو جوازا كلم يعج كذا، فال يصاغان من فعل مقصود نفيه لزوما كلم يعج، أن يكون مثبتا: السادس

وعاج يعوج مبعىن مال ، أن عاج يعيج مبعىن انتفع مل يستعمل إال منفيا: يعين: قال يف شرح التسهيل
  .استعمل مثبتا ومنفيا

أنشدنا : قال، فيما أنشده أبو علي القايل يف نوادرهونوزع يف اختصاص األول بالنفي، فإنه ورد مثبتا 
  :٢أمحد بن حيىي عن ابن األعرايب

__________  
  ".عن" ب، جـ ، ويف أ ١
  .وهو من الطويل، ومل يعزه إىل قائل، أنشده أمحد بن حيىي عن ابن األعرايب: قال العيين:  قائله٢

شربت دواء فما عجت به، : أنتفع، يقال: أي" أعيج"، من لذذت الشيء ألذه لذا ولذاذة" ألذه: "اللغة
  .ونعيج من الكَلم اليت ال تستعمل إال يف النفي: ما انتفعت به، وقال ابن مالك: أي

، مفعول به" شيئا"، فعل جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة" أر"، حرف نفي" مل: "اإلعراب
لة من فعل وفاعل ومفعول يف حمل نصب مج" ألذه"، مضاف إليه" ليلى"، منصوب على الظرفية" بعد"

" فأعيج"، مجلة يف حمل نصب صفة ملنظرا" أروى به"، شيئا: عطف على قوله" وال منظرا"، صفة لشيء
  .عطف على أروى

منها أن يكون مثبتا، ، وذلك أنه علم أن شروط ما يصاغ منه فعال التعجب مثانية" فأعيج: "الشاهد فيه
: أن عاج يعيج مبعىن: معناه. أو جوازا كلم يعج، ه لزوما، كلم يعجفال يصاغان من فعل مقصود نفي

  .انتفع، مل يستعمل إال منفيا، وعاج يعيج مبعىن مال استعمل مثبتا ومنفيا كما يف شرح التسهيل
  .فأعيج: حيث قال، بوروده مثبتا يف البيت املذكور، ولكن نوزع يف اختصاص املعىن األول بالنفي
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  وال منظرا أروى به فأعيج... شيئا بعد ليلى ألذه ومل أر 
أال يكون معربا عن فاعله بأفعل فعالء، فال يصاغان من شهل وحول، وال فرق بني أن يكون من : السابع

  .احملاسن كاألول، أو من العيوب كالثاين
  .وعلة املنع عند اجلمهور أن حق ما يصاغان منه أن يكون ثالثيا حمضا

  .ذا النوع أن يكون على أفعلوأصل الفعل يف ه
ملا كان بناء الوصف من هذا النوع : وعندي تعليل آخر أسهل منه، وهو أن يقال: قال يف شرح التسهيل

على أفعل مل يبن منه أفعل التفضيل؛ لئال يلتبس أحدمها باآلخر، فلما امتنع صوغ أفعل التفضيل امتنع 
  .ياما جمرى واحدا يف أمور كثريةوجر، صوغ فعل التعجب؛ لتساويهما وزنا ومعىن

  .وهذا االعتبار بين ورجحانه متعين: قال
ما أمحقه، وما ألده : مبعىن، "ما أنوكه"و" ما أهوجه"و" ما أرعنه"و" ما أمحقه: "وشذ من هذا النوع قوهلم

  .ثمن لد إذا كان عسر اخلصومة، ومنه الوصف من كل هذه على أفعل يف التذكري، وفعالء يف التأني
وكالمه يف الكافية والتسهيل، يقتضي ظاهره أن صوغهما من فعلِ أفعل إذا فهم جهال أو عسرا 

  .١مقيس
  .٢"به"وأنت تتعجب من الضرب الواقع " ما أضرب زيدا: "فال تقول، أال يكون مبنيا للمفعول: الثامن

__________  
  ,١٣١ التسهيل ص١
  . أ، جـ٢
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س، وإليه ذهب املصنف؛ فلذلك حكم باطراد صوغهما منه عند أمن اللبس وعلته عند قوم خوف اللب
  .من زهي" أزهاه"من ولع، و" ما أولعه"و، من جن" ما أجنه"و، من شغل" ما أشغله: "كقوهلم

  .وهذا االستعمال يف أفعل التفضيل أكثر منه يف التعجب: قال املصنف
أن يكون قبل دخول مهزة النقل على فعل أصال أو حتويال، أن الفعل املتعجب منه ال بد : وعلته عند قوم

  .وفعل أبدا ال يكون فعل مفعول، وإليه ذهب ابن عصفور؛ فلذلك جعل ما ورد من ذلك شاذا
  .وينبغي أن يتأول على أنه متعجب فيه من فعل فاعل يف معىن فعل مفعول مل ينطق به: قال

فإم ، قال من القائلة:  يستغىن عنه باملصوغ من غريه حنوبقي شرط تاسع مل يذكره هنا، وهو أال: قلت
تركت ومل : وما أنومه يف ساعة كذا، كما قالوا، ما أكثر قائلته: "ما أقيله؛ استغناء بقوهلم: ال يقولون

ويغين يف التعجب فعل عن فعل : وقد ذكر يف التسهيل فقال". ودعت، نص على ذلك سيبويه: يقولوا



  . يف شرحه٢"ذلك"وذكر ، ١ما يغين يف غريهمستوف للشروط، ك
" نام"و" غضب"و" قام"من القائلة، وزاد غريه " قال"و" قام"ضدي " جلس"و" قعد"و" سكر"من ذلك 

  .وممن ذكر السبعة ابن عصفور
 دما أنومه: فيها غري صحيح؛ ألن سيبويه حكى" نام"وع.  

 أو حتويال، وذكر بعضهم أن يكون قد ذكر بعضهم يف شروطه أن يكون على فعل أصال: فإن قلت
  .وذكر بعضهم أن يكون دائما، فهذه ثالثة شروط مل يذكرها الناظم، ٣واقعا

__________  
  ,١٣٢ التسهيل ص١
  . أ، جـ٢
  .غري مستقبل:  أي٣
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  .فقد ذهب إليه كثري، أما اشتراط كونه على فعل: قلت
عل وال حتتاجان إىل حتويل وهذا اختيار املصنف، وظاهر والصحيح أن صيغيت التعجب تبنيان من فعل وفَ

  .وهي تبىن من فعل وفعل وفعل: كالم سيبويه، قال
ما أحسن ما يكون هذا الطفل، وليس بواقع، وما : وأما اشتراط الواقع والدوام فليس بصحيح، بل جيوز

  .أشد ملع الربق، وليس بدائم
  :وقوله

  خيلف ما بعض الشروط عدما... وأشدد أو أشد أو شبههما 
  وبعد أفعل جره بالبا جيب... ومصدر العادم بعد ينتصب 

مل جيز صوغ صيغيت التعجب منه، بل ، أنه إذا قصد التعجب من فعل عدم بعض الشروط املذكورة: يعين
يتوصل إىل التعجب منه بصوغهما مما مجع الشروط، ويؤتى مبصدر الفعل الذي عدم بعض الشروط 

املة االسم املتعجب منه فينصب بعد ما أفعل، وجير بالباء بعد أفعل مضافا إىل اسم املتعجب فيعامل مع
ما :  مات١"حنو"ما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه ومن : فيقال يف التعجب من استخرج وحنوه، منه

  .أفجع موته وأفجع مبوته
  .هذا حاصل البيت

  :تنبيه
  .إذا مل يستوف بقية الشروط، ذي مصدر مشهورهذا العمل يصح يف كل متصرف مثبت مصوغ 



فإن كان غري متصرف مل يكن فيه هذا العمل؛ ألنه ال مصدر له، وإن كان منفيا أو مبنيا للمفعول مل يصح 
ما أقرب أال يفعل : ذلك فيه، إال بأن يؤتى به صلة حلرف مصدري معطى ما للمتعجب منه، فيقال

  .دد مبا ضربوأقرب بأال يفعل، وما أشد ما ضرب وأش
  .وإمنا فعل ذلك؛ ليبقي لفظ النفي ولفظ الفعل املبين للمفعول

__________  
  . أ١

)٢/٨٩٨(  

  

  .وأسرع بنفاسها، ما أسرع نفاس هند: جاز إيالؤه املصدر الصريح حنو، ولو أمن اللبس: قال الشارح
  .ما يذر زيد الشرما أكثر : فاحلكم أن جيعل صلة ملا أيضا حنو، فإن مل يكن للفعل مصدر مشهور

  :وقوله
  وال تقس على الذي منه أُثر... وبالندور احكم لغري ما ذُكر 

فيحفظ "اإلشارة ذا البيت إىل أنه قد ورد بناء فعل التعجب مما مل يستوف الشروط على وجه الشذوذ 
  .وقد تقدم بيان ما شذ من ذلك، "وال يقاس

  :وقوله
  ووصله به الزمامعموله ... وفعل هذا الباب لن يقدما 

ال خالف يف منع تقدمي املتعجب منه على فعل التعجب، وال يف منع الفصل بينهما : قال يف شرح الكافية
كاحلال : بغري ظرف وجار وجمرور، وتبعه الشارح يف نفس اخلالف عن غري الظرف وارور، قال

  .واملنادى
  .بل يف احلال خالف، وليس كما زعما

وقد ورد يف الكالم الفصيح ما يدل ، ١ني وهشام من الكوفيني الفصل باحلالأجاز اجلرمي من البصري
  :٢وذلك قول علي رضي اهللا عنه، على جواز الفصل باملنادى

  أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا جمدال
  .وهذا مصحح للفصل بالنداء: وقال يف شرح التسهيل بعد ذكر كالم علي رضي اهللا عنه

  .ومنعه اجلمهور؛ ملنعهم أن يكون له مصدر" ما أحسن إحسانا زيدا: "فصل باملصدر حنووأجاز اجلرمي ال
__________  

  ".ما أحسن جمردة هندا: " حنو١
  . وهي األرض-بالفتح-مرميا على اجلدلة : أي" جمدال"،  قاله يف حق عمار بن ياسر حني رآه مقتوال٢



  .د جلوازهفهو شاه، "أبا اليقظان"وفيه الفصل بالنداء وهو 
  .ما أعز ذلك وأشده علي: أعزز بأن أراك كذا علي، أي: ؛ ألن األصل"علي"وفيه الفصل بارور وهو 

)٢/٨٩٩(  

  

  .وال حجة له على ذلك" ما أحسن لوال خبله زيدا: "وأجاز ابن كيسان الفصل بلوال ومصحوا، حنو
  .ففيهما خالف مشهور، وأما الظرف وارور

  .والصحيح اجلواز؛ لثبوت ذلك عن العرب: ةقال يف شرح الكافي
  .مل ميتنع ومل يضعف؛ لثبوت ذلك نثرا ونظما وقياسا: وقال يف شرح التسهيل

ما أحسن يف اهليجاء لقاءها، وأكرم يف اللَّزبات ، هللا در بين سامل: "فمن النثر قول عمرو بن معديكرب
  :٢ الصحابة رضي اهللا عنهم، ومن النظم قول بعض١"عطاءها، وأثبت يف املكرمات بقاءها

  وأحبب إلينا أن تكون املقدما... وقال نيب املسلمني تقدموا 
  :٣وقول اآلخر

  وأحرِ إذا حالت بأن أحتوال... أقيم بدار احلزم ما دام حزمها 
__________  

 باملد-" يف اهليجاء. "قتل سنة إحدى وعشرين من اهلجرة،  وهو صحايب من فرسان اجلاهلية واإلسالم١
 مجع لزبة، وهي الشدة والقحط، -بفتح الالم وسكون الزاي-" واللزبات"،  احلرب-والقصر

  .الكرم:  أي-بضم الراء فيهما-مجع مكرمة " واملكرمات"
  .الفصل باجلار وارور بني فعل التعجب ومعموله: والشاهد هنا،  تقدم شرحه٢
  .وهو من الطويل، هو أوس بن حجر:  قائله٣

  .تغريت" حالت"، أخلق" أحر"، املكان الذي تعترب فيه اإلقامة حزما" زمدار احل: "اللغة
أقيم باملكان الذي تعترب اإلقامة فيه من احلزم وحسن التصرف، وذلك حيث يكون اإلنسان فيه : املعىن

عزيزا مكرما، فإذا تغري احلال والقى اإلنسان مهانة فأخلق به أن يتحول عنه إىل مكان آخر، يلقى فيه 
  .زة والكرامةالع

" ما"، مضاف إليه" احلزم"، متعلق بأقيم" بدار"، فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر" أقيم: "اإلعراب
: اسم دام واهلاء مضاف إليه واخلرب حمذوف أي" حزمها"، فعل ماض ناقص" دام"، مصدرية ظرفية

، جاء على صورة األمرفعل ماض للتعجب " وأحر"، موجودا، وجيوز أن يكون دام تامة وحزمها فاعال به
الباء زائدة، وأن وما دخلت " بأن أحتوال"، اجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها" حالت"، ظرف له" إذا"

  .وهو يف التقدير فاعل لفعل التعجب مرفوع حمال، عليه يف تأويل مصدر جمرور ا لفظا



بأن "ومعموله وهو " أحر"هو حيث فصل بني فعل التعجب و" أحر إذا حالت بأن أحتوال: "الشاهد فيه
إذا "والفاصل بينهما ظرف وهو ، فإن املصدر املؤول من أن وما دخلت عليه فاعل فعل التعجب، "أحتوال
  ".حالت

، وابن ١٠٨واملكودي ص، ٣/ ٧٣، وابن هشام ٢ / ٣٦٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٢/ ٩٠الناظم، وذكره السيوطي يف اهلمع 

)٢/٩٠٠(  

  

  .مغتفر بني املضاف واملضاف إليه فهنا أوىل، ومن القياس أن الفصل بالظرف وارور
  .وأجاز بعضهم الفصل ما على قبح

فاحلاصل ثالثة مذاهب، واجلواز مذهب الفراء واجلرمي واملازين والزجاج والفارسي وابن خروف 
  .والشلوبني

  . إىل سيبويه١سبه الصيمريوإىل املنع ذهب األخفش واملربد وأكثر البصريني، ون
  .وهو املشهور واملتصور، والصواب أن ذلك جائز: واحلق أنه ليس لسيبويه فيه نص، قال الشلوبني

  .؛ ألن استعماله دليل جوازه"مستعمل: "وقد أشار يف النظم إىل ترجيح اجلواز بقوله: قلت
  :تنبيه

لقني بفعل التعجب، فإن مل يتعلقا به امتنع جواز الفصل بالظرف وارور عند ايز مشروط بكوما متع
وذكر يف شرح التسهيل أنه ال " ما أحسن مبعروف آمرا: "فال جيوز، الفصل ما كما امتنع بغريمها

  .خالف يف ذلك
__________  

يف النحو كتاب جليل " التبصرة"له .  هو عبد اهللا بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي، أبو حممد١
  .به أهل املغرب، وأكثر أبو حيان من النقل عنهأكثر ما يشتغل 

)٢/٩٠١(  

  

  :نعم وبئس وما جرى جمرامها
  نعم وبئس رافعان امسني... فعالن غري متصرفني 

  :ويف نقله طريقان. خرب مقدم لنعم وبئس، ويف ذلك خالف" فعالن: "قوله
  :واستدلوا بأوجه، أن البصريني والكسائي ذهبوا إىل فعليتهما: أحدمها



  .اتصال تاء التأنيث الساكنة ما عند مجيع العرب: دهاأح
  .وحكاها الكسائي واألخفش، اتصال ضمري الرفع البارز ما يف لغة قوم: والثاين

  .بناؤمها على الفتح كسائر األفعال املاضية: والثالث
ما هي بنعم  ":وذهب الفراء وأكثر الكوفيني إىل أما امسان، واستدلوا بدخول حرف اجلر يف حنو قوله

  .٢"نعم السري على بئس العري" و١"الولد
  .بئس العري: مقول فيها: وعلى، نعم الولد: مبقول فيها: ويؤول على

ال خيتلف أحد من النحويني البصريني : فقال، حررها ابن عصفور يف تصانيفه املتأخرة: واألخرى
  .ادمها إىل الفاعلوالكوفيني يف أن نعم وبئس فعالن، وإمنا اخلالف بينهم بعد إسن

  ".بئس الرجل"مجلة فعلية وكذلك " نعم الرجل"أن : فذهب البصريون
  امسان حمكيان" بئس الرجل"و" نعم الرجل: "وذهب الكسائي إىل أن قولك

__________  
إذا أرادت أن تنصر أباها على أعدائه : أي" نصرها بكاء وبرها سرقة: "وبقيته:  قال حني بشر ببنت١

إذا أرادت أن :  أي-بكسر الباء- على الدفع بنفسها، بل تصرخ لتستغيث بالناس، وبرها مثال ال تقدر
  .ترب أحدا سرقت له من زوجها أو من غريه، وحيتمل أنه بفتح الباء وبالزاي مبعىن السلب واألخذ قهرا

  .واألنثى عرية، أعيار كبيت وأبيات:  هو احلمار ومجعه-بفتح العني وسكون الياء- العري ٢

)٢/٩٠٢(  

  

حيث وقعا مبرتلة تأبط شرا وبرق حنره، فنعم الرجل عنده اسم للممدوح وبئس الرجل اسم للمذموم، 
  .ومها مجلتان يف األصل نقلتا عن أصلهما ومسي ما

رجل نعم الرجل زيد، ": بئس الرجل عمرو"و" نعم الرجل زيد: "وذهب الفراء إىل أن األصل يف قولك
ذف املوصوف الذي هو رجل وأُقيمت الصفة اليت هي اجلملة من نعم ورجل بئس الرجل عمرو، فح
نعم الرجل زيد، وبئس الرجل : فحكم هلا حبكمه، فنعم الرجل من قولك. وفاعلها وبئس وفاعلها مقامه

ممدوح زيد ومذموم : بئس الرجل عمرو، عندمها رافعان لزيد وعمرو، كما أنك لو قلت: من قولك
  .مدوح، وعمرو مرفوعا مبذمومعمرو، لكان زيد مرفوعا مب

والذي محلهما على ذلك أما رأيا العرب قد حكمت لنعم الرجل وبئس الرجل حبكم األمساء يف بعض 
سبب عدم تصرفهما لزومهما " غري متصرفني: "وقوله. املواضع، فحمالمها على ذلك يف سائر املواضع

  .إنشاء املدح والذم
ونِعم بالتخفيف بعد اإلتباع، ، ونِعم باإلتباع، ونعم بالتخفيف، لنعم وهي األص: ويف نعم أربع لغات



 مث ٢"فنِعم هي: "١"ا"مث نِعم باإلتباع نعم وهي األصلية وقرئ ، وأفصحها نِعم وهي لغة القرآن: قيل
  .نعم يف املرتبة الرابعة

ورد بأن ذلك من .  األمساءواستدل به على االمسية؛ ألن فعيال من أوزان" نعيم الرجل: "وحكى بعضهم
  .باب اإلشباع على سبيل الشذوذ، فال يثبت لغة

-بيس : مل يسمع فيها إال لغتان: فنص كثري على أن فيها اللغات األربع، وقال بعضهم، وأما بئس
  . وبئس على األصل، واألخريان بالقياس-بالتخفيف بعد اإلتباع

  .بيس: ا ياء فيقولوناهلمزة يبدلون منه: وقال ابن عصفور واحملققون
__________  

  ".ما" أ، جـ يف ب ١
  . من سورة البقرة٢٧١ من اآلية ٢

)٢/٩٠٣(  

  

  .بفتح الباء وتسكني الياء، بيس: وحكى األخفش وأبو علي
  .أن كال منهما يقتضي مرفوعا على الفاعلية؛ ألما فعالن كما سبق: يعين" رافعان امسني: "وقوله

بعدمها فاعال، إمنا هو على مذهب البصريني، فما وجه رفعه على مذهب كون املرفوع : فإن قلت
  الكوفيني؟

ينبغي أن يكون تابعا عندهم لنعم إما بدال أو عطفا، : فقال يف البسيط، أما على الطريقة األوىل: قلت
  .وأما على الثانية فواضح، املمدوح الرجل زيد: فكأنك قلت، ونعم اسم يراد به املمدوح

  ".امسني: "نعت لقوله" قارين ألم: "وقوله
  .ظاهرا ومضمرا: وحاصل كالمه أن فاعل نعم وبئس يكون قسمني

  .١} نِعم الْمولَى ونِعم النصري{: فالظاهر شرطه أن يكون معرفا بأل حنو
  .٢} ولَنِعم دار الْمتقني{: أو مضافا إىل معرف ما حنو

  :٤عرف ما حنو مضاف إىل امل٣"أو مضافا إىل"
  زهري حسام مفرد من محائل... فنعم ابن أخت القوم غري مكذَّب 

__________  
  . من سورة األنفال٤٠ من اآلية ١
  . من سورة النحل٣٠ من اآلية ٢
  ".أو إىل مضاف إىل معرف"ويف أ ،  ب، جـ٣



صلى اهللا عليه -رسول  من كلمة ميدح فيها ال-صلى اهللا عليه وسلم-هو أبو طالب عم النيب :  قائله٤
  .وهو من الطويل،  ويعاتب قريشا على ما كان منها-وسلم
-مجع محالة " محائل"، السيف القاطع، ومسي بذلك ألنه حيسم اخلالف بني الناس" حسام: "اللغة

  .اسم رجل" زهري"،  وهي عالمة السيف-بالكسر
 جيد من يرد عليه قوله بالتكذيب؛ ألن الناس وبأنه إذا قال مل، ميدح ابن أيب أمية بأنه صادق املودة: املعىن

يشري إىل أنه نسيج وحده ال مشارك له يف ، مجيعا يعلمون صدقه، مث شبهه بالسيف الذي يفرد عنه محائله
  . =صفاته

)٢/٩٠٤(  

  

  ".مقارين أل: "وقد أشار إىل األول بقوله
  ".أو مضافني ملا قارا: "وإىل الثاين بقوله

  ".عقىب الكرماكنعم : "ومثل بقوله
  .١وقد نبه عليه يف التسهيل، ومل ينبه على الثالث؛ لكونه مبرتلة الثاين

  :تنبيهات
 املضاف إىل املعرف ا، هو ٢"أو إىل"اشتراط كون الظاهر معرفا بأل أو مضافا إىل املعرفة ا : األول

  :٣الغالب، وأجاز بعضهم أن يكون مضافا إىل ضمري ما فيه أل كقوله
   اهليجا ونعم شباافنعم أخو

__________  
مضاف إليه " القوم"، مضاف إليه" أخت"، فاعل نعم" ابن"، فعل ماض إلنشاء املدح" نعم: "اإلعراب= 

مبتدأ " زهري"، حال من ابن ومضاف إليه، واجلملة من نعم وفاعلها خرب مقدم" غري مكذب"، أيضا
خربان ملبتدأ " حسام مفرد"، املخصوص باملدحهو زهري، وهو : مؤخر، أو زهري خرب ملبتدأ حمذوف، أي

وجر بالكسرة ، متعلق مبفرد" من محائل"، حمذوف، ال نعتان لزهري؛ ألن املعرفة ال تنعت بالنكرة
  .للضرورة

  .حيث جاء فاعل نعم امسا مضافا إىل اسم مضاف إىل مقترن بأل" نعم ابن أخت القوم: "الشاهد فيه
، وابن الناظم، وذكره ٣/ ٨٢، وابن هشام ٢/ ٣٧١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ٨٥السيوطي يف اهلمع 
  ,١٢٦ التسهيل ص١
  ".أو مضافا إىل مضاف" ب، ويف أ ٢



  .وهو شطر من الطويل، مل أقف على قائله:  قائله٣
-جاء صاحب اهليجاء، وهو كناية عن مالزمته احلرب وشدة مباشرا، واهلي: أي" أخو اهليجا: "اللغة

  .الشعلة من النار الساطعة: والشهاب، "نعم شهاا" اسم للحرب، وقصرت هنا للوزن، وروي -ممدود
فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ألنه من األمساء " أخو"، فعل ماض إلنشاء املدح" نعم: "اإلعراب

فاعل " شهاا"، دحالواو حرف عطف ونعم فعل ماض إلنشاء امل" ونعم"، مضاف إليه" اهليجا"، الستة
  .واهلاء مضاف إليه

  .حيث أضيف فاعل نعم إىل ضمري ما فيه األلف والالم" نعم شباا: "الشاهد فيه
  .٢/ ٨٥، وذكره السيوطي يف اهلمع ٢/ ٣٧١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٩٠٥(  

  

  .والصحيح أنه ال يقاس عليه؛ لقلته
  :١إىل نكرة كقولهوأجاز الفراء أن يكون مضافا 
  فنعم صاحب قوم ال سالح هلم

  .ونقل إجازته عن الكوفيني وابن السراج، وخصه عامة النحويني بالضرورة
  .وزعم صاحب البسيط أنه مل يرد نكرة غري مضافة، وليس كما زعم، بل ورد، ولكنه أقل من املضافة

  .ونعم نيم: ٢ومنه قوله، ةوحكى األخفش أن ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة ومضاف
__________  

  .وهو من البسيط، وهي أم عبد اهللا، كثري بن عبد اهللا املعروف بابن الغريرة:  قائله١
  :ومتامه

  وصاحب الركب عثمان بن عفانا
، نافية للجنس" ال"، مضاف إليه" قوم"، فاعل" صاحب"، فعل ماض إلنشاء املدح" نعم: "اإلعراب

عطف على " وصاحب"، متعلق مبحذوف خرب ال" هلم"، لى الفتح يف حمل نصباسم ال مبين ع" سالح"
  .املخصوص باملدح" عثمان"، مضاف إليه" الركب"، فاعل نعم

  .حيث ورد فاعل نعم امسا منكرا مضافا إىل نكرة" نعم صاحب قوم: "الشاهد فيه
  ,٢/ ٨٦ع وذكره السيوطي يف اهلم، ٢/ ٢٧١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  :ومتام البيت مع سابقه هو،  قطعة من بيت من الوافر٢
  ويف أثواا قمر ورمي... وسلمى أكمل الثقلني حسنا 



  وزيد للنساء ونعم نيم... نياف القرط غراء الثنايا 
  . =ومل أقف على قائلهما

)٢/٩٠٦(  

  

إن كان "عبد اهللا أنا " بئس": وقد جاء ما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إىل علم كقول بعض العبادلة
  .١" نعم عبد اهللا خالد بن الوليد: "وكقول النيب صلى اهللا عليه وسلم، "كذا

  ".وبئست صفّون، شهدت صفني: "وقول سهل بن حنيف
  ".نعم عبد اهللا هذا: "وأجاز اجلرمي أن يقال: قال ابن عصفور

فأما . وال مضافا إىل ما تعرف ما، لالموالصحيح أن ذلك ال جيوز؛ ألن عبد اهللا ليس معرفا باأللف وا
  :٢قول الشاعر

  فقروا جارهم حلما وحر... بئس قوم اهللا قوم طُرقوا 
  .فضرورة

__________  
 -بضم القاف وسكون الراء-" نياف القرط"، ولد الظبية ويهمز" رمي"، القمر املعروف" قمر: "اللغة= 

نياف القرط أا بعيدة مهواه، وذلك مما يكىن به عن ما يعلق يف شحمة األذن من احللي، وأراد بكوا 
، النعمة التامة" نيم"، الترب" ريد النساء"، األسنان اليت يف مقدم الفم: الثنايا" غراء الثنايا"، طول العنق

  .ومن يؤتنس به
معطوف على نياف " غراء"، مضاف إليه" القرط"، خرب ملبتدأ حمذوف، هي نياف" نياف: "اإلعراب
، متعلق مبحذوف صفة لريد" للنساء"، عطف على نياف" وريد"، مضاف إليه" الثنايا"، مقدربعاطف 

هم : فاعل نعم، واجلملة يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير" نيم"، فعل ماض إلنشاء املدح" ونعم"
  .نعم نيم

  .حيث وقع فاعل نعم امسا منكرا" نيم: "الشاهد فيه
  ,٢/ ٣٧٢األمشوين : يةذكره من شراح األلف: مواضعه

  . أ، جـ١
  .وهو من الرمل، مل أقف على اسم قائله:  قائله٢

 -بفتح الواو وكسر احلاء-" وحر"، أطعموا" فقروا"، من الطروق وهو إتيان األهل ليال" طرقوا: "اللغة
 وزغة تكون يف الصحراء، وهي صغرية محراء -بفتح الواو واحلاء-الذي دبت عليه الوحرة، والوحرة 

  . =هلا ذَنب دقيق، وسكنت الراء للضرورة



)٢/٩٠٧(  

  

وهو مع ذلك ، وكأن الذي سهل ذلك كون قوم يقع على ما يقع عليه القوم معرفا باأللف والالم
  .مضاف يف اللفظ إىل ما فيه األلف والالم، وإن مل يكن تعريفه ما

  .١إسناد نعم وبئس إىل الذي اجلنسية: وأجاز املربد والفارسي
ومل يرد به : قال.  يف الفرخ٢ابن السراج وأبو عمر: ع ذلك الكوفيون ومجاعة من البصريني منهمومن

كان مفسرا للضمري املستتر فيها إذا ، مساع، والقياس املنع؛ ألن كل ما كان فاعال لنعم وكان فيه أل
  .ليست كذلك" الذي"نزعت منه و

  .جعل مبرتلة الفاعل؛ ولذلك اطرد الوصف به" يالذ"وال ينبغي أن مينع؛ ألن : قال يف شرح التسهيل
أو مضاف إىل علم ميكن تأويله على أن الفاعل ، اعلم أن ما ورد مما يوهم ظاهره أن الفاعل علم: الثاين

  .ضمري مستتر حذف مفسره، والعلم أو املضاف إليه هو املخصوص
   يفذكر هذا التأويل يف شرح التسهيل، وهو مبين على جواز حذف التمييز

__________  
، املخصوص بالذم" قوم"، مضاف إليه" اهللا"، فاعل" قوم"، فعل ماض إلنشاء الذم" بئس: "اإلعراب

مفعول به أول " جارهم"، فعل ماض مبين للمجهول وواو اجلماعة للتخلص من التقاء الساكنني" طرقوا"
لحم منصوب بالفتحة صفة ل" وحر"، مفعول ثان" حلما"، لقروا وهو مضاف والضمري مضاف إليه

  .وسكّن للوقف
  .وهو لفظ اجلاللة، حيث ورد فاعل بئس امسا مضافا إىل علم" بئس قوم اهللا: "الشاهد فيه

  ,٢/ ٣٧٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ".نعم الذي آمن زيد: " حنو١
  .واملعروف أن كتاب الفرخ أليب عمر اجلرمي، أيب عمرو:  يف األصل٢

)٢/٩٠٨(  

  

حنو ذلك، وسيأيت بيانه، وميكن أن حيمل على هذا أيضا ما أوهم كون فاعلهما نكرة، إال أن حكاية 
  . ذلك لغة لقوم وتدفع التأويل١األخفش أن

  :ذهب األكثرون أا جنسية مث اختلفوا،  يف فاعل نعم٢"أل: "الثالث
 وزيد مندرج حتت اجلنس؛ ألنه فاجلنس كله هو املمدوح،، "نعم الرجل زيد: "حقيقة، فإذا قلت: فقيل

  :فرد من أفراده، وهلؤالء يف تقريره قوالن



أنه ملا كان الغرض املبالغة يف إثبات املدح للممدوح جعل املدح للجنس الذي هو منهم، إذ : أحدمها
  .األبلغ يف إثبات الشيء جعله للجنس؛ حىت ال يتوهم كونه طارئا على املخصوص

  .عدوا املدح إىل جنس املقصود بسببه، بالغةأنه ملا قصدت امل: والثاين
  .جماز: ممدوح جنسه ألجله، وقيل: فكأنه قيل
  .جعلت زيدا مجيع اجلنس مبالغة، ومل تقصد غري مدح زيد" نعم الرجل زيد: "فإذا قلت

وال تريد اجلنس " اشتر اللحم: "املعهود ذهين كما تقول: وذهب قوم إىل أا عهدية، مث اختلفوا فقيل
املعهود هو الشخص : معهودا تقدم، وأراد بذلك أن يقع إام يأيت التفسري بعده تفخيما لألمر، وقيلوال 

  .املمدوح
  .زيد نعم هو: فكأنك قلت، "زيد نعم الرجل: "فإذا قلت

  .واستدل هؤالء بتثنيته ومجعه
 إذا ميزوا رجلني ،وعلى القول بأا لالستغراق بأن املعىن أن هذا املخصوص يفْضل أفراد هذا اجلنس

  .أو رجاال رجاال، رجلني
  .بأن كل واحد من الشخصني على حدته جنس، فاجتمع جنسان فثُنيا، وعلى القول بأا للجنس جمازا

__________  
  . ب، جـ١
  . ب٢

)٢/٩٠٩(  

  

  .وقد بسطت الكالم على هذه املسألة يف غري هذا املوضع
وأما : قال. باتفاق: قال يف شرح التسهيل. ١"معنوي"وكيد ال جيوز إتباع فاعل نعم وبئس بت: الرابع

  :٢التوكيد اللفظي فال ميتنع، وأما النعت فمنعه اجلمهور، وأجاز أبو الفتح يف قوله
  لبئس الفىت املدعو بالليل حامتُ

 بل مينع إذا قُصد به التخصيص مع، وأما النعت فال ينبغي أن يمنع على اإلطالق: قال يف شرح التسهيل
  .إقامة الفاعل مقَام اجلنس؛ ألن ختصيصه حينئذ مناف لذلك املقصد

__________  
  . أ، جـ١
  .وهو من الطويل، هو يزيد بن قنانة بن عبد مشس العدوي:  قائله٢

  :وصدره



  لعمري وما عمري علي ني
" علي نيوما عمري "، قسم حبياته وهو يف هذا االستعمال مفتوح العني" لعمري وما عمري: "اللغة

الذي تناديه مستغيثا به؛ ألنه ال حيييك حينئذ وال " املدعو بالليل"، وبيان أنه ليس حانثا فيه، تأكيد للقسم
  .يأخذ بناصرك

عمر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم وياء املتكلم ، الالم لالبتداء" لعمري: "اإلعراب
مبتدأ أو اسم " عمري"، الواو حالية وما نافية" وما"،  قسميلعمرك: مضاف إليه، وخربه حمذوف وجوبا
الباء زائدة وهني خرب املبتدأ أو خرب ما " ني"، متعلق ني اآليت" علي"، ما النافية وياء املتكلم مضاف إليه

الالم واقعة يف جواب " لبئس"، بضمة أو فتحة مقدرة، مرفوع على األول أو منصوب على الثاين، النافية
متعلق باملدعو، ومجلة " بالليل"، نعت للفىت" املدعو"، فاعل" الفىت"، بئس فعل ماض إلنشاء الذم، قسمال

  .مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة" حامت"، بئس يف حمل رفع خرب مقدم
  ".املدعو بالليل: "منعوتا بقوله" الفىت"حيث جاء فاعل بئس وهو " بئس الفىت املدعو بالليل: "الشاهد فيه

  .٢/ ٨٥وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢ / ٣٧٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٩١٠(  

  

فال مانع من نعته حينئذ؛ إلمكان أن ينوى يف النعت ما نوي يف ، وأما إذا تؤول باجلامع ألكمل اخلصال
  :١املنعوت، وعلى هذا يحمل قول الشاعر

 مي أنت إذا هحضروا لدى احلُجرات نار املوقد... نعم الفىت املُر  
  .انتهى. ومحل ابن السراج وأبو علي مثل هذا على البدل، وأَبيا النعت، وال حجة هلما

  .فظاهر سكوته يف شرح التسهيل جوازمها، وأما البدل والعطف
  .وينبغي أال جيوز فيهما إال ما تباشره نعم

  : املضمر فقال٢"بيان"شرع يف ، وملا بني الظاهر
  مميز كنعم قوما معشره... عان مضمرا يفسره ويرف

__________  
  .وهو من الكامل، هو زهري بن أيب سلمى من قصيدة ميدح ا سنان بن أيب حارثة املري:  قائله١

 مجع حجرة، وأراد ا هنا شدة -أو بضم احلاء وفتح اجليم، بضم احلاء واجليم-" احلجرات: "اللغة
  .مد ناره للضيف والطارقالذي ال خت" املوقد"، الشتاء

ضمري منفصل مبتدأ " أنت"، نعت للفىت" املري"، فاعل" الفىت"، فعل ماض إلنشاء املدح" نعم: "اإلعراب
فاعل بفعل " هم"، ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب" إذا"، مؤخر ومجلة نعم خرب مقدم



فعل " حضروا"، اعل انفصل الضمريفلما حذف الف، إذا حضروا: حمذوف يفسره الفعل بعده، والتقدير
مفعول " نار"، مضاف إليه" احلجرات"، ظرف مكان متعلق حبضر" لدى"، ماض وفاعله واجلملة مفسرة

  .مضاف إليه" املوقد"، به حلضر
؛ ألنه أريد بالنعت "املري"بنعت وهو " الفىت"حيث أتبع فاعل نعم وهو ، "نعم الفىت املري: "الشاهد فيه

  . بفاعل نعم من العموم، ومل يرد بالنعت ختصيص املنعوت بفرد مما حيتمله اجلنسهنا نفس ما أريد
  ,٢/ ٣٧٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . ب، جـ٢

)٢/٩١١(  

  

  .هو املخصوص باملدح، وسيأيت إعرابه" معشره"و، يف املثال ضمري مبهم مفسر بالتمييز بعده" نعم"فاعل 
  :وهلذا الضمري أحكام

  .أنه ال يربز يف تثنية وال مجع؛ استغناء بتثنية متييزه ومجعه: دهاأح
  .وأجاز قوم من الكوفيني تثنيته ومجعه، وحكاه الكسائي عن العرب

  .وهو نادر" مررت بقوم نعموا قوما: "ومنه قول بعضهم
مري املستكن، فهم تأكيد للض" نعم هم قوما أنتم: "أنه ال يتبع لشبهه بضمري الشأن، وأما حنو: الثاين

  .وذلك شاذ ال يعرج عليه
  .كذا مثله يف شرح التسهيل" نعمت امرأة هند: "أنه إذا فُسر مبؤنث حلقته تاء التأنيث فتقول: الثالث

استغناء بتأنيث املفسر، ونص خطاب على " نعم امرأة هند: "ال تلحق، وإمنا يقال: وقال ابن أيب الربيع
  .جواز األمرين

الظاهر يراد به الشخص، إىل أن املضمر كذلك، وأما القائلون " نعم"قائلون بأن فاعل ذهب ال: الرابع
بأن الظاهر يراد به اجلنس، فذهب أكثرهم إىل أن املضمر كذلك، وذهب بعضهم إىل أن املضمر 

  .ال يكون يف كالم العرب إال شخصا، ألن املضمر على التفسري: لشخص، قال
  :وملفسر هذا املضمر شروط

  .أن يكون مؤخرا عنه، فال جيوز تقدميه على نعم وبئس: لاألو
  .فال جيوز تأخريه عنه عند البصريني، أن يتقدم على املخصوص: الثاين

  .فنادر" نعم زيد رجال: "وأما قوهلم
  .أن يكون مطابقا للمخصوص يف اإلفراد وضديه، ويف التذكري وضده: الثالث

)٢/٩١٢(  



  

، فال يفسر مبثل وغري وأي وأفعل التفضيل؛ ألنه خلف عن فاعل مقرون بألأن يكون قابال ألل، : الرابع
  .فاشترط صالحيته هلما، وسيأيت الكالم على التمييز مبا

 مل جيز؛ ألن الشمس مفرد يف ١""الشمس"نعم مشسا هذه : "أن يكون نكرة عامة، فلو قلت: اخلامس
  .جلاز" نعم مشسا مشس هذا اليوم: "الوجود، ولو قلت

  .ره ابن عصفورذك
  :تنبيهان
نص سيبويه على لزوم ذكر هذا التمييز، وصحح بعضهم أنه ال جيوز حذفه، وإن فهم املعىن، : األول

  ".فبها ونعمت"ونص بعض املغاربة على شذوذ 
  .٣"فبها ونعمت: "؛ استظهارا على حنو٢الزم غالبا: وقال يف التسهيل

  .وممن أجاز حذفه لفهم املعىن ابن عصفور
 فيها هو مذهب اجلمهور، وذهب الكسائي إىل أن ٤"يضمر"قد " نعم"ما ذكر من أن فاعل : ينالثا

وجيوز عنده أن تتأخر ، والنكرة عنده منصوبة على احلال، االسم املرفوع بعد النكرة املنصوبة فاعل نعم
 أنه جعل النكرة وذهب الفراء إىل أن االسم املرفوع فاعل كقول الكسائي، إال، "نعم زيد رجلًا: "فيقال

  .املنصوبة متييزا منقوال
نعم رجلًا : "مث نقل الفعل إىل اسم املمدوح فقيل" نعم الرجلُ زيد": "نعم رجال زيد: "واألصل يف قولك

ويقبح عنده تأخريه؛ ألنه وقع موقع الرجل املرفوع وأفاد إفادته" زيد.  
__________  

  . أ، جـ١
  ,١٢٧ التسهيل ص٢
  .نة من خصائص األفعال ألن التاء الساك٣
  ".مظهر" أ، جـ، ويف ب ٤

)٢/٩١٣(  

  

  :والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور لوجهني
  .فلو كان فاعال التصل بالفعل، "بئس رجال هو"و" نعم رجال أنت: "قوهلم: أحدمها
  .فأعملوا فيه الناسخ، "نعم رجال كان زيد: "قوهلم: والثاين

  :قوله



  الف عنهم قد اشتهرفيه خ... ومجع متييز وفاعل ظهر 
  :يف اجلمع بني التمييز والفاعل الظاهر ثالثة مذاهب
  .املنع وهو مذهب سيبويه، إذ ال إام يرفعه التمييز

  .واجلواز وهو مذهب املربد وابن السراج والفارسي
  .وهو الصحيح، واستدل بالقياس والسماع: قال املصنف

  :١ام يف حنو قولهال لرفع اإل، فالقياس أن التمييز قد ورد مؤكدا
  من خري أديان الربية دينا... ولقد علمت بأن دين حممد 

  .٢"ال لرفع اإلام"فال ميتنع مع الفاعل الظاهر للتوكيد 
__________  

  . وهو من الكامل-صلى اهللا عليه وسلم-هو أبو طالب عم النيب :  قائله١
فعل وفاعل، واجلملة ال حمل هلا " علمت"، الالم موطئة للقسم وقد حرف حتقيق" ولقد: "اإلعراب

" حممد"، اسم أن منصوب بالفتحة" دين"، وأن حرف توكيد ونصب، الباء جارة" بأن"، جواب القسم
مضاف إليه، وأن وما " الربية"، مضاف إليه" أديان"، متعلق مبحذوف خرب أن" من خري"، مضاف إليه

متييز منصوب بالفتحة " دينا"، رور متعلق بعلمدخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بالباء، واجلار وا
  .الظاهرة

  .فإنه متييز مؤكد، "دينا: "الشاهد فيه
  ,٢٤٥وذكر يف القطر ص، ٢/ ٣٧٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . أ، جـ٢

)٢/٩١٤(  

  

  :١والسماع قوله
  فنعم الزاد زاد أبيك زادا... تزود مثل زاد أبيك فينا 

  :٢وقول اآلخر
  ............فحال... والتغلبيون بئس الفحل فحلهم 

__________  
 وهو من -رضي اهللا عنه-من قصيدة ميدح فيها عمر بن عبد العزيز ، هو جرير بن عطية:  قائله١

  .الوافر
  .اختذ زادا، وأراد منه هنا السرية احلميدة وحسن املعاملة: أصل معناه" تزود: "اللغة



مضاف " زاد"، مفعول به" مثل"، ر مبين على السكون وفاعله ضمري مستترفعل أم" تزود: "اإلعراب
، مضاف إليه جمرور بالياء نيابة عن الكسرة؛ ألنه من األمساء الستة والكاف مضاف إليه" أبيك"، إليه

مبتدأ " زاد"، فاعل، واجلملة خرب مقدم" الزاد"، فعل ماض إلنشاء املدح" نعم"، متعلق بتزود" فينا"
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة" زادا"، وضمري املخاطب مضاف إليه، مضاف إليه" أبيك"، مؤخر

  .والنكرة املفسرة تأكيدا، حيث مجع بني الفاعل الظاهر" نعم الزاد زاد: "الشاهد فيه
  .١٠٩واملكودي ص، ٢/ ٣٧٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٢/ ٩٠، واملغين ٧/ ١٣٢وذكر يف املفصل 
  .من كلمة له يهجو فيها األخطل التغليب، هو جرير بن عطية:  قائله٢

  :ومتامه
  وأمهم زالء منطيق........ 

  .وهو من البسيط
  . املرأة إذا كانت قليلة حلم األليتني-بفتح الزاي وتشديد الالم-" زالء: "اللغة

بليغ، واملراد هنا املرأة اليت  مبالغة ناطق، ويستوي فيه املذكر واملؤنث، وهو ال-بكسر امليم-" منطيق"
  .تأتزر حبشية تعظم ا عجيزا

يذمهم بدناءة األصل، وبأم يف شدة الفقر وسوء العيش حىت إن املرأة منهم لتمتهن يف األعمال : املعىن
  .وتبتذل يف اخلدمة، فيذهب عنها اللحم، فتضطر إىل أن تتخذ حشية

فاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب مقدم، " الفحل"، نشاء الذمفعل إل" بئس"، مبتدأ" والتغلبيون: "اإلعراب
مبتدأ مؤخر، والضمري مضاف إليه، واجلملة من املبتدأ وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي يف " فحلهم"

  .نعت له" منطيق"، خرب املبتدأ" زالء"، مبتدأ والضمري مضاف إليه" وأمهم"، متييز" فحال"، أول الكالم
وبني التمييز وهو ، "الفحل"حيث مجع بني فاعل بئس الظاهر وهو " بئس الفحل فحال ":الشاهد فيه

  ".فحال"
وابن ، ٨٨، والسيوطي ص٢/ ١٢٤، وابن عقيل ٢/ ٣٧٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .الناظم
  .٢/ ٨٦وذكره السيوطي يف اهلمع 

)٢/٩١٥(  

  

  :١وقول اآلخر
  رد التحية نطقا أو بإمياء... ذلت نعم الفتاةُ فتاةً هند لو ب



  .٢"نعم القتيلُ قتيلًا أصلح بني بكر وتغلب: "وحكي من كالم العرب
  .وهذا وارد يف االختيار

أما فحال وفتاة وقتيال فحال مؤكدة، وأما زادا فمصدر حمذوف الزوائد، أو . وتأول املانع السماع
  .حال: ٣"وقيل"مفعول به 

__________  
  .وهو من البسيط،  على اسم قائلهمل أقف:  قائله١

  .أومأ إىل الشيء: بإشارة، مصدر" بإمياء"، أعطت" بذلت: "اللغة
أن هندا تستحق الثناء والتقدير لو تفضلت برد التحية بالنطق أو باإلشارة، ويعد ذلك منها بذال : املعىن

  .ومنحة
، خمصوص باملدح" هند"، يز مؤكدمتي" فتاة"، فاعل" الفتاة"، فعل ماض إلنشاء املدح" نعم: "اإلعراب

" نطقا"، مضاف إليه" التحية"، مفعول بذلت" رد"، فعل الشرط" بذلت"، شرطية أو حرف متن" لو"
معطوف على نطقا، وجواب الشرط حمذوف للعلم " أو بإمياء"، بنطق: منصوب على نزع اخلافض أي

  .به
، "فتاة"وبني التمييز وهو ، "الفتاة" وهو حيث مجع بني الفاعل الظاهر" نعم الفتاة فتاة: "الشاهد فيه

  .وليس يف التمييز معىن زائد على ما يدل عليه الفاعل، ولكن الغرض منه التأكيد ال رفع إام شيء
  .٣/ ٨٥، وابن هشام ٢/ ٣٧٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ٨٦وذكره السيوطي يف اهلمع 
حني بلغه أن ابنه جبريا قد قُتل يف يوم من أيام حرب ، س النعامة كلمة قاهلا احلارث بن عباد فار٢

  .البسوس
  ".ومثل"ويف أ ،  ب، جـ٣

)٢/٩١٦(  

  

وعندي تأويل أقرب من هذا، وذلك أن يدعى أن يف نعم وبئس ضمريا، وفحال : قال الشيخ أبو حيان
  .وفتاة وزادا متييز تأخر عن املخصوص، وفحلهم وهند وزاد أبيك إبدال

ومنه " نعم الرجل رجلًا عاملًا: "ذهب الثالث التفصيل، فإن أفاد التمييز معنى ال يفيده الفاعل جاز حنووامل
  .١"ومل يفتش لنا كنفا منذ أتانا، نعم املرُء من رجل مل يطأ لنا فراشا: "يف األثر

  :٢ومنه قوله
  فنعم املرء من رجل امي................. ... 



__________  
  .استر:  كنفا١
  .هو أبو بكر بن األسود املعروف بابن شعوب الليثي، يرثي هشام بن املغرية:  قائله٢

  :وصدره
  ختريه فلم يعدل سواه

  .وهو من الوافر
  .منسوب إىل امة، وتطلق على مكة" امي"، مل ميل" مل يعدل"، اصطفاه" ختريه: "اللغة
  .ل إىل غريه من الناس فهو نعم الرجل من امةأن املوت اختار هشاما ومل يعدل به سواه، ومل مي: املعىن

فعل ماض والفاعل يعود على املوت يف بيت قبله واهلاء مفعوله تعود على هشام يف " ختريه: "اإلعراب
مفعول يعدل منصوب بفتحة مقدرة على األلف " سواه"، الفاء عاطفة ومل جازمة نافية" فلم"، بيت قبله

متييز للمرء " رجل"، زائدة" من"، فاعل" املرء"، ة ونعم فعل ماضعاطف" فنعم"، واهلاء مضاف إليه
  .صفة لرجل" امي"، منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حرف اجلر الزائد

من "وبني التمييز وهو ، "املرء"حيث مجع بني فاعل نعم الظاهر وهو " نعم املرء من رجل: "الشاهد فيه
  .ا أفاده الفاعل، وذلك بواسطة نعته، وقد أفاد التمييز معىن زائدا عم"رجل

/ ١٣٣وذكره ابن يعيش ، ٣/ ٨٥، وابن هشام ٢/ ٣٧٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٤/ ٨٦، والسيوطي يف اهلمع ٧

)٢/٩١٧(  

  

  :١وقوله
  ... .............وقائلة نعم الفتى أنت من فتى 

  .ال يفيده الفاعل، وإال مل جتز، وصححه ابن عصفورفأفاد ما . كرمي: من متفَت أي: ألن املعىن
  :تنبيه

ما نقل عن سيبويه من املنع هو املعروف من مذهبه، وتأول الفارسي كالمه على أنه إمنا عىن أنه ال يكون 
  .بل الفاعل يف حال لزوم التمييز مضمر ال غري، وفيه بعد، الفاعل ظاهرا حيث يلزم التمييز

  :وقوله
  يف حنو نعم ما يقول الفاضل... قيل فاعل ومما مميز و

} فَنِعما هي{: وتارة يليها اسم حنو، "نعم ما صنعت: "فتارة يليها فعل حنو، إذا وقعت ما بعد نعم وبئس
٢.  



__________  
  .وهو من الطويل، ابن زيد: وقيل، هو الكروس بن حصن:  قائله١

  :ومتامه
  إذا املرضع العوجاء جال برميها

" برميها"، حترك" جال"، اليت اعوجت هزاال وجوعا" العوجاء"، املرأة اليت هلا ولد ترضعه" املرضع": اللغة
  . خيط يفتل على طاقني-بفتح الباء وكسر الراء-الربمي 
  .ميدح نفسه بأنه كرمي يف وقت الشدة اليت تضن فيها النفوس، حىت إن كثريا من النساء ميتدحنه: املعىن

وقائلة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ،  الواو واو رب"وقائلة: "اإلعراب
مبتدأ " أنت"فاعل واجلملة خرب مقدم، " الفىت"، فعل ماض" نعم"، اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد

فاعل لفعل حمذوف " املرضع"، ظرف زمان" إذا"، متييز لفاعل نعم" فىت"، حرف جر زائد" من"، مؤخر
" برميها"، فعل ماض" جال"، نعت للمرضع" العوجاء"، إذا هزلت املرضع: أي، يه الكالم بعدهيدل عل

  .فاعل والضمري مضاف إليه
وأفاد ، "فىت"والتمييز وهو ، "الفىت"حيث مجع الفاعل الظاهر وهو " نعم الفىت أنت من فىت: "الشاهد فيه

  .التمييز معىن زائدا عن الفاعل
  ,٢/ ٣٧٦األمشوين : لفيةذكره من شراح األ: مواضعه

  . من سورة البقرة٢٧١ من اآلية ٢

)٢/٩١٨(  

  

  :ومرجعها إىل أربعة، فإن وليها فعل ففيها عشرة أقوال
  .أا نكرة يف موضع نصب على التمييز: أحدها
  .أا يف موضع رفع على الفاعلية: والثاين

  .أا املخصوص: والثالث
  .أا كافة: والرابع

  :فاختلفوا على ثالثة أقوال، أا يف موضع نصب على التمييزفأما القائلون ب
أا نكرة موصوفة بالفعل بعدها واملخصوص حمذوف، وهو مذهب األخفش والزجاج والفارسي : األول

  .يف أحد قوليه والزخمشري وكثري من املتأخرين
  .١أا نكرة غري موصوفة والفعل بعدها صفة ملخصوص حمذوف: والثاين

ونقل ، والفعل صلة ملا املوصولة احملذوفة، ٢"حمذوفة"أخرى موصولة " ما"أا متييز واملخصوص : والثالث



  .عن الكسائي
  :فاختلفوا على مخسة أقوال، وأما القائلون بأا الفاعل

نعم : والتقدير، ، والفعل بعدها صفة ملخصوص٣"صلة"غري مفتقر إىل : أا اسم معرفة تام أي: األول
  .٤ونقله يف التسهيل عن سيبويه والكسائي، عت، وقال به قوم منهم ابن خروفالشيء شيء صن

  .واملخصوص حمذوف، ونقل عن الفارسي، أا موصولة، والفعل صلتها: والثاين
__________  

  .شيء:  أي١
  . ب، جـ٢
  ".مجلة"ويف ب ،  أ، جـ٣
  .١٢٦ التسهيل ص٤

)٢/٩١٩(  

  

ونقله يف شرح . هي فاعل يكتفى ا وبصلتها عن املخصوصأا موصولة، والفعل صلتها، و: والثالث
  .التسهيل عن الفراء والفارسي

بئس صنعك : بئس صنعك، وإن كان ال حيسن يف الكالم: أا مصدرية وال حذف هنا، وتأويله: والرابع
  .أظن قيامك: أظن أن تقوم، وال تقول: بئس الصنع صنعك، كما تقول: حىت تقول
  .١ موصوفة يف موضع رفعأا نكرة: واخلامس

نعم ما : إا موصولة وهي املخصوص وما أخرى حمذوفة، واألصل: فقال، وأما القائل بأا املخصوص"
  .٢"وهذا قول الفراء، نعم شيئا الذي صنعته: ما صنعت، والتقدير
  .ةفصارت تدخل على اجلملة الفعلي، إمنا كفت نعم كما كفت قلّ: فقال، وأما القائل بأا كافة

  :ففيها ثالثة أقوال، وإن وليها اسم
.  هو املخصوص٣""ما"بعد "والفاعل مضمر واملرفوع ، أا نكرة يف موضع نصب على التمييز: األول

  .وهو مذهب البصريني: قيل
  .ليس هذا النقل على إطالقه؛ ملا سيذكر: قلت

عن املربد وابن السراج أا معرفة تامة، وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ونقل : والثاين
  .والفارسي، وهو قول الفراء

ركبت مع الفعل، فال موضع هلا من اإلعراب واملرفوع بعدها هو الفاعل، وقال به قوم " ما"أن : والثالث
  .وأجازه الفراء



__________  
  . واملخصوص حمذوف١
  . أ، جـ٢
  ".بعدها"ويف ب ،  أ، جـ٣

)٢/٩٢٠(  

  

  :تنبيهات
صادق " فاعل: وقيل: "وأن قوله، صادق على ثالثة أقوال" وما مميز: "ذكرته أن قولهقد ظهر مما : األول

 أراد األول من الثالثة واألول من اخلمسة؛ القتصاره ٢"إمنا" إال أن الظاهر أنه ١"أقوال"على مخسة 
  .عليهما يف شرح الكافية

متييز أو " ما" فإن القول بأن -مما وليه الفعل وما وليه االس: أعين-يندرج يف كالمه صورتان : الثاين
  .فاعل جاز فيهما

وكذا عبارة ، متييز" ما" وهو أن ٣"به"ظاهر عبارته هنا يشري إىل ترجيح القول الذي بدأ : الثالث
واستدل ،  إىل أا معرفة تامة وأا فاعل، ونقله عن سيبويه والكسائي٤الكافية، وذهب يف التسهيل

  :بأوجه
  . للضمري يف اإلام، فال تكون متييزامساوية" ما"أن : أحدها
والنكرة التالية نعم ال يقتصر عليها إال ، "غسلته غسال نعما: "أنه كثر االقتصار عليها يف حنو: والثاين

  .نادرا
ونص ابن عصفور وغريه ، ويف غريه أيضا ال بد أن يكون قابال ألل، أن التمييز يف هذا الباب: والثالث

 وال أدخل يف ٥"كَِسي"ال باملتوغلة يف اإلام ، ن إال باألمساء املتوغلة يف البناءعلى أن التمييز ال يكو
  .اإلام، والبناء من ما

دققته دقا : ٦"يف"فإن مستنده قول سيبويه ، جزم املصنف بنقل هذا املذهب عن سيبويه نظرا: الرابع
  .نعم الدق: نعما، أي

  .ل ألن يكون تفسري معىن، ال تفسري إعرابوهو حمتم، نعم الشيء إبداؤها: ويف فنعما هي
__________  

  . ب، جـ١
  . ب، جـ٢
  . أ٣



  ,١٢٦ التسهيل ص٤
  . ب، جـ٥
  . ب، جـ٦

)٢/٩٢١(  

  

وادعى التعريف مع متام ما وظاهر قد اتبع، ظاهر يف ، والرفع بعضهم منى، لسيبويه: وقوله يف الكافية
  .عدم اجلزم

  :وقوله
   أو خرب اسم ليس يبدو أبدا...ويذكر املخصوص بعد مبتدا 

  ".بئس"وبالذم بعد ، "نعم"املخصوص هو املقصود باملدح بعد 
  :وله ثالث أحوال

  :ويف إعرابه حينئذ ثالثة أوجه" نعم الرجلُ زيد: "أن يذكر بعد فاعلها حنو: األوىل
  .أن يكون مبتدأ واجلملة قبله خربه: األول
  .أن يكون خرب مبتدأ واجب اإلضمار: والثاين

  ".ليس يبدو أبدا: "وهذا معىن قوله
  .أن يكون مبتدأ حذف خربه: والثالث

  . وبه جزم سيبويه١"واألول هو الصحيح"
  .ال جييز سيبويه أن يكون املخصوص باملدح أو الذم إال مبتدأ: ٢قال ابن الباذش

  .منهم السريايف وأبو علي والصيمري، وأجاز الثاين مجاعة
بويه أجازه، وعبارة سيبويه فيها احتمال، ومن تأمل كالمه مل جيد فيه وذكر يف شرح التسهيل أن سي

  .ذكرا له
__________  

  . أ، جـ١
ولد بغرناطة وشب على حب الفضيلة والزهد يف .  هو أبو احلسن علي بن أمحد املعروف بابن الباذش٢

إذ شرح كتاب سيبويه، الدنيا، وبرع يف الشريعة والعربية، وبذل مهه يف النحو فشرح أمهات الكتب؛ 
  .وغري ذلك، واألصول البن السراج، واملقتضب للمربد

  .هـ٥٣٨تويف بغرناطة سنة 

)٢/٩٢٢(  



  

واألول أوىل، بل هو عندي متعني؛ لصحته يف املعىن وسالمته من خمالفة أصل : قال يف شرح التسهيل
أجازه قوم منهم ابن عصفور، خبالف الثاين، فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول كان عليه، وأما الثالث ف

هو غري صحيح؛ ألن هذا احلذف ملتزم ومل جند خربا يلتزم حذفه إال وحمله : وقال يف شرح التسهيل
  .مشغول بشيء يسد مسده

وذهب ابن كيسان إىل أن املخصوص بدل من الفاعل، ورد بأنه الزم وليس البدل بالزم، وبأنه ال يصلح 
  .ملباشرة نعم

سواء أقيل بفعلية نعم وبئس أم ، ر قبل نعم وبئس، وهو حينئذ مبتدأ واجلملة بعده خربأن يذك: والثانية
  .بامسيتهما، وجوزوا على القول باالمسية أن يكونا مبتدأين واملخصوص اخلرب والعكس

  فما هو الرابط؟، إذا جعل املخصوص مبتدأ واجلملة خربه: فإن قلت
وجيوز دخول نواسخ االبتداء عليه كقول ، يف الفاعلالرابط عند اجلمهور هو العموم الذي : قلت

  :١الشاعر
__________  

  .وهو من الطويل، يزيد بن الطثرية:  قائله١
  .أعاجلها وأحتال لقضائها" أمارس فيها"، عسرها وعدم تأتي قضائها" تعذير حاجة: "اللغة

جلماعة فاعل والنون للوقاية فعل ماض وواو ا" أرسلوين"، ظرف ملا يستقبل من الزمان" إذا: "اإلعراب
" أمارس"، مضاف إليه" حاجة"، مضاف إليه" تعذير"، ظرف متعلق بأرسل" عند"، وياء املتكلم مفعول به

فعل ماض " نعم"، كان وامسها" كنت"، متعلق بأمارس" فيها"، فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه
  . كانفاعل، واجلملة يف حمل نصب خرب" املمارس"، إلنشاء املدح

  ".كنت نعم املمارس: "الشاهد فيه
  .وهي من النواسخ، حيث دخلت كان على نعم وفاعلها

  .٢/ ٨٨وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٣٧٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٩٢٣(  

  

  أمارس فيها كنت نِعم املمارس... إذا أرسلوين عند تعذير حاجة 
  :١وكقول اآلخر

  أخو الندى وابن العشريه... د اهللا نِعم إن ابن عب
  .٢} إِنا وجدناه صابِرا نِعم الْعبد{: أن حيذف للداللة عليه كقوله تعاىل: والثالثة



  :وإىل هذا أشار بقوله
  وإن يقَدم مشعر به كفى

  .قد ظهر مبا قدمته أن املخصوص ال جيب تأخريه: فإن قلت
  .عد، يقتضي أن يكون متأخراويذكر املخصوص ب: وقوله
وعبارته هنا ويف الكافية ، صرح به ابن عصفور واملصنف يف التسهيل، ما ذكرته من جواز تقدميه: قلت

  :بل قوله، وشرحها توهم منع تقدميه
  كالعلم نعم املقتنى واملقتفَى... وإن يقدم مشعر به كفى 

__________  
  .وهو من الكامل، دح فيها املغرية بن عبد اهللاهو أبو دهبل اجلمحي من كلمة مي:  قائله١

  .صاحب الكرم والسخاء:  أي-بفتح النون وختفيف الدال-" أخو الندى: "اللغة
مضاف إليه ولفظ اجلاللة " عبد"، اسم إن منصوب بالفتحة" ابن"، حرف توكيد ونصب" إن: "اإلعراب

، عن الضمة؛ ألنه من األمساء الستةفاعل مرفوع بالواو نيابة " أخو"، فعل ماض" نعم"، مضاف إليه
مضاف إليه، ومجلة نعم وفاعله يف حمل رفع " العشرية"، عطف على أخو" وابن"، مضاف إليه" الندى"

  .خرب إن
  .على نعم وفاعلها" إن"وهو ، حيث دخل الناسخ" إن ابن عبد اهللا نعم أخو الندى: "الشاهد فيه

  ,٢/ ٨٧وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٣٧٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . من سورة ص٤٤ من اآلية ٢

)٢/٩٢٤(  

  

  .بل مشعر به، تصريح بأن املتقدم ليس هو املخصوص
  .والظاهر أن هذا املثال مما تقدم فيه املخصوص، ال مما حذف فيه لداللة ما قبله

ن األول متفق عليه والثاين قد كيف خري املصنف بني جعله مبتدأ وجعله خربا وليسا سواء؛ أل: فإن قلت
  .ومن أجازه فهو أضعف عنده من األول، منعه بعضهم

بل حكاية ، التخيري بينهما يقتضي جوازمها ال استواءمها يف القوة، مع أنه حيتمل أال يكون ختيريا: قلت
  .خالف، وقد جرت عادة كثري بعطف األقوال بأو

  . حيمل كالمه عليه١"فإمنا"، نيالقولني السابق" مبتدأ: "حيتمل قوله: فإن قلت
  .على أن خربه ما قبله؛ إذ لو أراد اآلخر لبني أن اخلرب حمذوف: قلت
  :تنبيه



  :للمخصوص شرطان
  ".نِعم البعري مجل: "أن خيتص وهو شرط غالب كقوهلم: أحدمها

  .أن يكون أخص من الفاعل: الثاين
  :وقوله

  ......واجعل كبئس ساء
  ".ساء رجلًا هو"و، "ساء الرجل أبو جهل: "ولفتق، معنى وحكما: يعين

  ما وزن ساء؟: فإن قلت
ال حاجة إلفراد ساء بالذكر؛ ألا :  بدليل أا للمبالغة يف الذم؛ ولذلك قيل-بضم العني-فَعل : قلت

  .من أفراد النوع اآليت، وألفها عن واو
  .وهي فعل ال يتصرف

__________  
  ".فإما"ويف ب ،  أ، جـ١

)٢/٩٢٥(  

  

  :وقوله
  من ذي ثالثة كنعم... واجعل فَعال ...... 

 من كل فعل ثالثي، وجيعل مثل نعم وبئس يف عدم التصرف، وإفادة املدح -بضم العني-جيوز بناء فعل 
واقتضاء فاعل كفاعل نعم وبئس، فيكون ظاهرا مصاحبا ألل أو مضافا إىل صاحبها أو ضمريا ، والذم

  . من التفصيلمفسرا بتمييز على ما تقدم
أو وضع على فعل أو فعل مث ، ١} كَبرت كَلمةً... {: وسواء يف ذلك ما وضع على فَعل كقوله تعاىل

  ".علُم الرجل زيد"و" قَضو الرجل فالن: "حول حنو
  .إذا أمكنت من االنتفاع مطلقا، أسجلت الشيء: بال قيد، يقال: أي: قال الشارح" مسجال: "وقوله

مشروط بأن يكون مما ، وبناء فَعل من الثالثي؛ لقصد املدح والذم" مسجال: "كيف قال: فإن قلت
  .وحكاه عن األخفش، يتعجب منه بقياس؟ نص على ذلك ابن عصفور

  .يف مجيع أحكامها: أي، يعين به أن فعل املذكور جيعل مثل نعم مطلقا" مسجال: "لعل قوله: قلت
  .واملصوغ على فعل أو فعل،  على فعل٢"املصوغ"ليشمل " مسجال: "وحيتمل أن يكون قال

وإذا قصد به الذم كمعىن ، مقتضى كالمه أن معىن فعل املذكور إذا قصد به املدح كمعىن نعم: فإن قلت
إال إذا أرادوا معىن ، بئس، وليسا بسواء ألن العرب ال تبين فعل املذكور وتضمنه معىن املدح أو الذم



  .بن عصفورالتعجب، نص على ذلك ا
  .وزيادة معىن التعجب، فهو إذن يدل على املدح والذم

__________  
  . من سورة الكهف٥ من اآلية ١
  ".املوضوع"ويف ب، جـ ،  أ٢

)٢/٩٢٦(  

  

، واجعل فعال كنعم: بل يكون قوله، ال نسلم أن مقتضى كالمه أن فعل املذكور مبعىن نعم وبئس: قلت
  .يده أنه مل يذكر يف النظم بئسيف احلكم ال يف املعىن، ويؤ: يعين

  فكيف جيعل مثل نعم يف املعىن؟، وليس كل فعل للمدح
  .١وقد ذكر يف التسهيل أن فعل املذكور مضمن معىن التعجب

ويف جعل فعل املذكور مثل نعم يف مجيع أحكامها نظر؛ ألن من أحكامها أن فاعلها ال يكون : فإن قلت
  .ون ا أو مضمرا يفسره متييز إال ما ندرإال مقرونا بأل أو مضافا إىل املقر

كما ذكر يف ، وفَعل املشار إليه يكثر اجنرار فاعله بالباء واستغناؤه عن أل وإضماره على وفق ما قبله
  .٣ خالف نعم٢التسهيل

فيجعل فاعله ، ذكر أبو احلسن األخفش أن من العرب من جيري فعل املذكور جمرى نعم وبئس: قلت
  . ملا تضمنه من معىن املدح والذمكفاعلهما؛ رعيا

 من معىن ٤"ملا فيه"ومنهم من ال جيريه جمرامها، فال يلزم إذ ذاك أن يكون فاعله كفاعل نعم وبئس؛ رعيا 
  .التعجب

  .وظاهر هذا أما لغتان
  :تنبيه

مثل يف شرح الكافية وشرح التسهيل بعلُم الرجل، وذكر ابن عصفور أن العرب شذت يف ثالثة ألفاظ 
  .علم وجهِل وسمع: لم حتوهلا إىل فَعل، بل استعملتها استعمال نعم من غري حتويل، وهيف

__________  
  ,١٢٨ التسهيل ص١
  ,١٢٨ التسهيل ص٢
  : مثال ذلك قول الشاعر٣

  منه إال صفحة أو لمام... حب بالزور الذي ال يرى 



  . أمشوين٢/ ٣٨معىن التعجب هـ والزيدون كرموا رجاال؛ نظرا ملا فيه من ، وفهم زيد
  ".ملا فاته" ب، جـ، ويف أ ٤

)٢/٩٢٧(  

  

  .ومثل نعم حبذا: وقوله
  .أن حبذا مبرتلة نعم وفاعلها يف إفادة املدح: يعين

وليس كذلك، بل حب مبرتلة نعم، وإذا مبرتلة " نعم"مبجموعه مثل " حبذا"مقتضى عبارته أن : فإن قلت
  .فاعل نعم

  . املقرون بذا١"هو"لتنبيه على أن حب الذي هو مبرتلة نعم كأنه قصد ا: قلت
  ".ومثل نعم حب: "فلذلك مل يقل

ليس حبذا مثل نعم كما ذكر؛ ألن حبذا يشعر مع داللتها على املدح العام، بأن املمدوح : فإن قلت
  .حمبوب وقريب من النفس خبالف نعم

  .بة واملدحفعل يقصد به احمل" حب"والصحيح أن : قال يف شرح التسهيل
  .؛ ليدل بذلك على احلضور يف القلب"ذا"وجعله فاعله 

  .إمنا جعلها مثلها يف إفادة املدح العام، فال ينايف ذلك إشعارها مبا ذكر: قلت
: قال ابن خروف بعد أن مثّل حببذا زيد.  مذهب سيبويه، وهو املختار٢"ظاهر"هو " الفاعل ذا: "وقوله

  .وأخطأ عليه من زعم غري ذلك. هذا قول سيبويه، أ وخربه حبذاحب فعل وذا فاعلها، وزيد مبتد
  :وهلم مذهبان، تعريض بالرد على القائلني بتركيب حب مع ذا" الفاعل ذا: "ويف قوله

 مع حب امسا واحدا مرفوعا باالبتداء وخربه ما ٣"ذا"فصار ، "ذا"أن التركيب أزال فاعلية : أحدمها
  .بعده

  .اج ووافقهما ابن عصفور، ونسبه إىل سيبويهوهو مذهب املربد وابن السر
  . خربا مقدما٤"حبذا"وأجاز بعضهم كون 

__________  
  ".هي"ويف جـ ،  أ، ب١
  . جـ٢
  . أ٣
  ".ذا"ويف ب ،  أ، جـ٤

)٢/٩٢٨(  



  

وإليه ذهب قوم منهم ، فصار مع حب فعال فاعله املخصوص، "ذا"أن التركيب أزال امسية : واآلخر
  .األخفش

  .قول بعدم التركيب؛ ألن فيه إقرار كل من اللفظني على ما كان عليهال: والصحيح
  :وقوله

  وإن ترِد ذما فقل ال حبذا
  .النافية؛ ألن نفي املدح ذم" ال"أنه إذا أُريد الذم أدخلت : يعين

وقد تقدم بيان ما يشعر به حبذا ، فتحصل موافقة بئس معىن" ال"وتدخل عليها : قال يف شرح التسهيل
  .وال بئس،  يدل عليه نعممما ال
  :وقوله

  ......وأول ذا املخصوص
  .اجعل املخصوص باملدح أو الذم تابعا لذا: يعين

  . ال ميتنع تقدميه١"خمصوصهما"ففُهم من ذلك أنه ال يتقدم، وهذا فرق بينه وبني نعم وبئس، فإن 
  .وص يف هذا البابأغفل أكثر النحويني التنبيه على امتناع تقدمي املخص: قال يف شرح التسهيل

  ما سبب امتناعه؟: فإن قلت
  ".زيد حب هذا": "زيد حبذا"ذكر ابن بابشاذ أن سبب ذلك خوف توهم كون املراد من : قلت

وتوهم هذا بعيد، فال ينبغي أن يكون املنع من أجله، بل املنع من أجل إجراء : قال يف شرح التسهيل
  .جمرى املثل" حبذا"

  مذكرا كان أو مؤنثا،، ي شيء كان املخصوصأ: يعين" أيا كان: "وقوله
__________  

  ".خمصوصها" ب، جـ، ويف أ ١

)٢/٩٢٩(  

  

" حبذا هند"و" حبذا الزيدون"و" حبذا الزيدان"و" حبذا زيد: "مفردا كان أو مثىن أو جمموعا، فنقول
  ".حبذا اهلندات"و" حبذا اهلندان"و

  . يف تأنيث وال تثنية وال مجعال يغري" ذا"أن لفظ : يعين" ال تعدل بذا: "وقوله
: واختلف يف علة ذلك فقيل، "حب أوالء الزيدون"وال " حبذان الزيدان"وال " حبذي هند: "فال يقال

  .ألنه جرى جمرى املثل، واألمثال ال تغري



  .فهو يضاهي املَثَال: وإليه أشار بقوله
  . يف نعمجنس شائع، فال خيتلف كما ال خيتلف الفاعل" ذا: "وقال الفارسي

  .إذا كان ضمريا: يعين
حبذا : إمنا مل خيتلف؛ ألن اإلشارة فيه أبدا إىل مذكر حمذوف، والتقدير يف حبذا هند: وقال ابن كيسان

  .حسن هند، وكذا باقي األمثلة
  .ورد بأنه دعوى ال دليل عليها

  :تنبيهان
فاعال، وأما على التركيب " ذا"ل  على قول من جع١إمنا يحتاج إىل االعتذار عن عدم مطابقته: األول

  .فال حيتاج إىل اعتذار
 أن يكون مبتدأ واجلملة قبله ٢، وأجاز يف التسهيل"حبذا"مل يذكر هنا إعراب املخصوص بعد : الثاين

  .خربه، وأن يكون خرب مبتدأ واجب احلذف
  .وإمنا مل يذكر ذلك هنا؛ استغناء بتقدمي الوجهني يف خمصوص نعم

  ".ذا" هو بدل من :وقال ابن كيسان
__________  

  ".عن مطابقة يف األصل" يف األصل ١
  .١٢٩ التسهيل ص٢

)٢/٩٣٠(  

  

  .فاعل، وأما على القول بالتركيب فتقدم إعرابه" ذا"ورد بلزومه على القول بأن 
  إذا أعرب املخصوص مبتدأ واجلملة قبله خربه، فما الرابط؟: فإن قلت

  .أريد به اجلنس" ذا"إن : إذا قلناالرابط اإلشارة أو العموم : قلت
  :وخمصوص نعم فروق، بني خمصوص حبذا: الثالث

  .أن خمصوص حبذا ال يتقدم، خبالف خمصوص نعم، وقد سبق بيانه: أوهلا
  .أنه ال تعمل فيه النواسخ، خبالف خمصوص نعم: وثانيها
ناك نشأ من دخول نواسخ ؛ ألن ضعفه ه"نعم"أن إعرابه خرب مبتدأ حمذوف أسهل منه يف باب : وثالثها

  .االبتداء عليه، وهي هنا ال تدخل
  .قاله يف شرح التسهيل

  ".حبذا زيد رجلًا"و" حبذا رجلًا زيد: "أنه جيوز لك التمييز قبله وبعده حنو: ورابعها



  .انتهى.وكالمها سهل يسري، واستعماله كثري، إال أن تقدمي التمييز أوىل وأكثر: قال يف شرح التسهيل
  .، فإن تأخري التمييز عنه نادر كما سبق"نعم"خبالف خمصوص وذلك 

  :وقوله
  وما سوى ذا ارفع حبب أو فَجر

وجمرورا بباء ، "حب زيد: "فيجيء فاعلها مرفوعا حنو، مع إرادة املدح" ذا"قد تفرد عن " حب"أن : يعين
  ".حب بزيد: "زائدة حنو

  .مضمن معىن التعجب، م ثالثيوهذا االستعمال جائز يف كال: قال يف شرح التسهيل
  :وقوله

  ودون ذا انضمام احلا كثُر

)٢/٩٣١(  

  

بنقل حركة العني إىل الفاء، والفتح جائز، " حب زيد: "فيقال، "ذا"كثر ضم احلاء إذا أفردت من : يعين
  :١وبالوجهني ينشد قوله

  وحب ا مقتولة حني تقتل................... ... 
  .وز إال الفتحفال جي، "ذا"وأما مع 
  . ال يدل على أنه أكثر من الفتح٢قوله: فإن قلت

  .مضمومة احلاء" ذا" مع غري ٣"حب"وأكثر ما جييء : وقال الشارح
  .وهذا التحويل مطرد يف كل فعل مقصود به املدح: قال يف شرح الكافية: قلت

  .٤وكذا كل فعل حلْقي الفاء مراد به مدح أو تعجب: وقال يف التسهيل
__________  

  .األخطل التغليب، من كلمة ميدح فيها خالد بن الوليد بن أسيد أحد أجواد العرب:  قائله١
  :وصدره

  فقلت اقتلوها عنكم مبزاجها
  .وهو من الطويل

ويروى يف " وحب ا"، مزجها باملاء؛ ألنه يدفع سورا: الضمري يعود إىل اخلمر، وقتلها" اقتلوها: "اللغة
  ".وأطيب ا: "مكانه
يتعجب من كثرة حمبته للخمر إذا مزجت باملاء، فهو لذلك يأمر أصحابه بأن يشعشعوها له باملاء؛ : املعىن

  .لتكون على الوجه الذي حيبه ويرغب فيه



، فعل أمر وفاعله ومفعوله، واجلملة يف حمل نصب مقول القول" اقتلوها"، فعل وفاعل" فقلت: "اإلعراب
الباء " ا"، فعل ماض إلنشاء املدح" وحب"، متعلق باقتلوا أيضا" امبزاجه"، متعلق باقتلوا" عنكم"

فعل مضارع مبين " تقتل"، ظرف متعلق حبب" حني"، متييز" مقتولة"، زائدة، والضمري فاعل حب
  .إليها" حني"للمجهول مرفوع بالضمة، ونائب الفاعل ضمري مستتر فيه، واجلملة يف حمل جر بإضافة 

  ".ذا"وضمها، والفاعل غري " حب" فإنه يروى بفتح احلاء من "وحب ا: "الشاهد فيه
  .وابن الناظم، ٢/ ١٣١، وابن عقيل ٢/ ٣٨٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ".كثر: "أي:  قوله٢
  . ب٣
  .١٧٦ التسهيل ص٤

)٢/٩٣٢(  

  

  :أفعل التفضيل
  أفعل للتفضيل وأْب اللذ أُبِي... صغْ من مصوغ منه للتعجب 

سوت العرب بني أفعل التفضيل وفعل التعجب فيما يصاغان منه؛ ملا بينهما من التناسب، فما جاز صوغ 
التعجب منه جاز أفعل التفضيل منه، وما ال جيوز صوغ فعل التعجب منه لفقد بعض الشروط ال جيوز 

  .صوغ أفعل التفضيل منه
  .وأب اللذ أيب: وهلذا قال

 جاز استعماله يف ١"الشروط"ه من غري فعل أو من فعل ومل يستوف واعلم أن ما شذ يف التعجب؛ لكون
 ٢"جاز استعماله يف التعجب حمكوما بشذوذه، وكذلك ما شذ يف التفضيل"، التفضيل حمكوما بشذوذه

  ".ألصص به"و" ما ألصه: "أيضا فتقول
  .٣"هو ألص من شظاظ: "وإن كان منه غري فعل كقوهلم

  :وقوله
  ملانع به إىل التفضيل صل... وما به إىل تعجب وصل 

، أنه يتوصل إىل التفضيل فيما ال جيوز بناء أفعل من لفظه مبثل ما توصل به إىل التعجب من أشد: يعين
  .وما جرى جمراه

زيد أشد : "ولكن أشد يف التعجب فعل وهنا اسم، وينصب هنا مصدر الفعل املتوصل إليه متييزا، فتقول
  .كوحنو ذل" استخراجا من عمرو

  :وقوله



  تقديرا أو لفظا مبن إن جردا... وأفعل التفضيل صله أبدا 
  .جمرد ومضاف ومعرف بأل: أفعل التفضيل

__________  
  . أ، جـ١
  . ب٢
٣ صوقد حكى ابن القطاع لَص ،إذا أخذه ،  إذا استتر، وحكى أيضا لصصه-بالفتح- بنوه من لَص

 اسم لص معروف بالذكاء يف اللصوصية من - الشنيبكسر-خفية، وعلى ذلك ال شذوذ فيه، وشظَاظ 
  .ويضرب به املثل يف ذلك، بين ضبة

)٢/٩٣٣(  

  

والْآخرةُ خير {: أو تقديرا حنو، "زيد أفضل من عمرو: "فارد يلزم اقترانه مبن جارة للمفضول لفظا حنو
  .١} وأَبقَى

  .ما" من" اقتران ٣"فيمتنع"،  املضاف واملعرف بأل٢"وأما"
  :تنبيهان
  .املصاحبة ألفعل التفضيل" من"اختلف يف معىن : األول

فذهب املربد ومن وافقه إىل أا البتداء الغاية، وذهب سيبويه إىل أا البتداء الغاية أيضا، وأشار إىل أا 
  .مع ذلك تفيد معىن التبعيض

  .فضله على بعض ومل يعم، "هو أفضل من زيد: "فقال
جاوز زيد : كأنه قال" زيد أفضل من عمرو: "يل إىل أا ملعىن ااوزة، فإن القائلوذهب يف شرح التسه

  .عمرا يف الفضل
  ".إىل"جلاز أن يقع بعدها ، ٤"مقصودا"ولو كان االبتداء : قال
  :ويبطل كوا للتبعيض أمران: قال

  .عدم صالحية بعض موضعها: أحدمها
  ".اهللا أعظم من كل عظيم: "وحن، صالحية كون ارور ا عاما: واآلخر
وما رد به املصنف من أن . الظاهر كوا البتداء الغاية، وال تفيد معىن التبعيض، كقول املربد: وأقول

 قبله، وليس بالزم؛ ألن االنتهاء قد ٥االبتداء لو كان مقصودا جلاز أن يقع بعدها قد رد به ابن والد
نه ال يقصد اإلخبار به، ويكون ذلك أبلغ يف التفضيل، إذ ال يترك اإلخبار به؛ لكونه ال يعلم، أو لكو

  .يقف السامع على حمل االنتهاء



__________  
  . من سورة األعلى١٧ اآلية ١
  . ب٢
  ".ميتنع" ب، جـ، ويف أ ٣
  . أ، جـ٤
وهو حنوي مشهور، مث صوب نظره إىل بغداد فسمع من الزجاج وغريه ،  هو أبو العباس أمحد بن حممد٥

وله كتاب االنتصار لسيبويه . إال أن الزجاج كان يؤثره على النحاس، معاصره أيب جعفر النحاسمع 
  .هـ٣٣٢تويف مبصر سنة . وكتاب املقصور واملمدود، وغري ذلك

)٢/٩٣٤(  

  

} ذَلكُم أَقْسطُ عند اللَّه.... {: وجمرورها بعده حنو" من"كثر حذف ، إذا وقع أفعل التفضيل خربا: الثاين
١.  

  .٢قل احلذف كاحلال والصفة، وإن مل يكن خربا
يقتضي أنه ال يفصل بني أفعل وبني من، وليس على إطالقه، بل جيوز الفصل بينهما " صله: "قوله: الثالث

  .مبعمول أفعل
  :٣وما اتصل ا كقوله، وقد فُصل بينهما بلو

  من ماء موهبة على مخر... ولفوك أطيب لو بذلت لنا 
__________  

  . من سورة البقرة٢٨٢ من اآلية ١
  : مثال احلال٢

  فظل فؤادي يف هواك مضلِّال... دنوت وقد خلناك كالبدر أمجال 
  .دنوت أمجلَ من البدر: أي

  :ومثال الصفة
  غدا جبنيب بارد ظليل... تروحي أجدر أن تقيلي 

  .وهو من الكامل، مل أقف على اسم قائله:  قائله٣
 -بفتح امليم وسكون الواو وفتح اهلاء أو كسرها-" موهبة"، سخيت" بذلت "،أعذب" أطيب: "اللغة

  .واجلمع مواهب، نقرة يف اجلبل يستنقع فيها املاء
مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه الواو " فو"و، الواو للقسم واملقسم به حمذوف" ولفوك: "اإلعراب



جيوز أن تكون " لو"، خرب املبتدأ" أطيب"،  إليهنيابة عن الضمة؛ ألنه من األمساء الستة والكاف مضاف
وإن كانت ، متعلق ببذل" لنا"، فعل ماض وتاء خطاب املؤنثة فاعله" بذلت"، حرف متن أو تكون شرطية

" على مخر"، مضاف إليه" موهبة"، جار وجمرور متعلق بأطيب" من ماء"، لو شرطية، فاجلواب حمذوف
  .متعلق مبحذوف صفة ملاء موهبة

  .فإنه أفعل التفضيل، وقد فصل بينه وبني من اجلارة للمفضول بلو" أطيب: "د فيهالشاه
  .٢/ ١٠٠٤، وذكره السيوطي يف اهلمع ٢/ ٣٨٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٩٣٥(  

  

  .وال جيوز بغري ذلك
مقدمة أو ،  على املفضول١جاز اجلمع بينها وبني الداخلة، إذا بين أفعل التفضيل مما يتعدى مبن: الرابع

  ".زيد أقرب من عمرو من كل خري، وأقرب من كل خري من عمرو: "مؤخرة، حنو
  :٢واملعرف بأل ميتنع اقتراما مبن املذكورة، فأما قوله، قد تقدم أن املضاف: اخلامس

  منا بركض اجلياد يف السدف... حنن بغرس الودي أعلمنا 
 املضاف إليه، كما تدخل األلف والالم يف بعض األمكنة، ٣"طراحا"فأضاف ناويا ، فإنه أراد أعلم

  .وينوى سقوطها، قاله يف شرح التسهيل
  :٤وأما قول األعشى

__________  
  .الداخلة على املفضول" من"وبني :  أي١
  .وهو من املنسرح، قيس بن اخلطيم: هو سعد القرقرة، وقيل:  قائله٢

: الركض" ركض اجلياد"،  صغار النخل-ال وتشديد الياءبفتح الواو وكسر الد-" الودي: "اللغة
 مجع جواد، -بكسر اجليم-ركضت الفرس برجلي؛ إذا استحثثته ليعدو، واجلياد : حتريك الرجل، يقال

  .الضوء والظلمة" السدف"
خرب املبتدأ ونا مضاف " أعلمنا"، مضاف إليه" الودي"، متعلق بأعلم" بغرس"، مبتدأ" حنن: "اإلعراب

  .ركضها يف وقت اختالط الظلمة بالنور: علق بركض والباء مبعىن يف، أي" يف السدف "،إليه
أفعل تفضيل وقد أضيف إىل ضمري املتكلمني، وجاءت بعده " أعلم"حيث إن " أعلمنا منا: "الشاهد فيه

  .وذلك ممتنع مع أفعل املضاف، من اجلارة للمفضول املتعلقة بأفعل التفضيل
  ,٢/ ٣٩، وذكر يف املغين ٢/ ٣٨٦األمشوين :  األلفيةذكره من شراح: مواضعه

  ".باطراد"ويف ب ،  أ، جـ٣



هو األعشى ميمون، من كلمة له يهجو فيها علقمة وميدح عامر بن الطفيل يف املنافرة اليت :  قائله٤
  . =وهو من الرجز، وقعت بينهما

)٢/٩٣٦(  

  

  ... .......................ولست باألكثر منهم حصى 
  :أول على ثالثة أوجهف

  .زائدة" أل"أن : أحدها
  .مدلوال عليه باملوجود، أا متعلقة بأكثر مقدرا: والثاين
  ".ولست باألكثر من بينهم: "أا للتبيني، ال البتداء الغاية، كأنه قال: الثالث
  .وإن ملنكور يضف: وقوله

  .جمرد ومعرف بأل ومضاف: قد تقدم أن أفعل التفضيل
" الزيدون أفضل"و" الزيدان أفضل"و" زيد أفضل: "فيلزم فيه اإلفراد والتذكري، فتقولفأما ارد 

  .وكذلك يف املؤنث
__________  

  :ومتامه= 
  وإمنا العزة للكاثر

القوة " العزة"الكثري، واألكثر حصى كناية عن عدد األعوان واألنصار، " الكاثر"، عددا" حصى: "اللغة
  .والغلبة

ة أكثر من عامر عددا وأعوانا وأنصارا، وإمنا تكون الغلبة ويتم النصر ملن عنده لست يا علقم: املعىن
  .جنود أكثر وأعوان ونصراء

، متعلق باألكثر" منهم"، خرب ليس" باألكثر"، فعل ماض ناقص وتاء املخاطبة امسه" لست: "اإلعراب
  . خربمتعلق مبحذوف" للكاثر"، مبتدأ" العزة"، أداة حصر" وإمنا"، متييز" حصى"

اجلارة " من"و، الداخلة على أفعل التفضيل" أل"فإن ظاهره أنه مجع بني " باألكثر منهم: "الشاهد فيه
  .للمفضول عليه

  .مستدال ذا البيت، وقد أجاز اجلمع بينهما أبو عمرو اجلرمي
، ٢/ ١٣٥، وابن عقيل ٣/ ١٩٦وابن هشام ، ٢/ ٣٨٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .، وابن الناظم٩٠لسيوطي صوا
  .٢/ ١٤٠ويف املغين ،  يف اخلزانة٦٠٧والشاهد رقم ، ٥/ ١٠٣وذكره ابن يعيش 



)٢/٩٣٧(  

  

الزيدونَ األفضلونَ "و" الزيدان األفضالن"و" زيد األفضلُ: "وأما املعرف بأل فيلزم فيه املطابقة، فتقول
  ".اهلندات الفضليات أو الفُضل"و" اهلندان الفضليان"و" هند الفُضلى"و" أو األفاضلُ

  .ومضاف إىل معرفة، مضاف إىل نكرة: وأما املضاف فنوعان
الزيدان أفضل "و" زيد أفضل رجل: " إىل نكرة كارد يلزم اإلفراد والتذكري، فتقول١"فاملضاف"

  :واملضاف إىل معرفة ثالثة أقسام. وكذلك يف املؤنث" الزيدون أفضل رجال"و" رجلني
 به زيادته على ما أضيف إليه، وقسم يقصد به زيادة مطلقة، وقسم يؤول مبا ال تفضيل فيه قسم يقصد

  .من اسم فاعل أو صفة
  :وفيه قوالن، "من"ينوى فيه معىن : فاألول
  .أنه يلزم اإلفراد والتذكري كارد، وهو مذهب ابن السراج ومن وافقه: أحدمها
 لشبهه باملعرف بأل، وعدم املطابقة لشبهه بارد؛ لنية معىن املطابقة؛: أنه جيوز فيه األمران: والثاين

أال أخربكم بأحبكم إيلَّ وأقربكم مين : "، وإليه ذهب املصنف، واستدل بقوله عليه الصالة والسالم"من"
  .ومجع أحسن، فأفرد أحب وأقرب" جمالس يوم القيامة؛ أحاسنكم أخالقا

  .مراد يف الثالثة" من"ومعىن : قال املصنف
من القسم الثاين الذي قصد به زيادة مطلقة؛ فلذلك مجع خبالف أحب " أحاسنكم"وجعل الزخمشري 

  .؛ فلذلك أفردمها"من"وأقرب، فإما مما نوى معىن 
وتلزمهما املطابقة؛ لشبههما باملعرف بأل يف اإلخالء عن لفظ " من"والثاين والثالث ال ينوى فيهما معىن 

  .ومعناها" من"
__________  

  ".فأما املضاف"ويف ب، جـ ،  أ١

)٢/٩٣٨(  

  

وإضافة هذين النوعني رد التخصيص، . ٢"الناقص واألشج أعدال بين مروان: " قوهلم١"يتحملها"و مما 
 فيه؛ ولذلك جازت إضافة أفْعلَ فيهما إىل ما ليس هو بعضه خبالف املنوي ٣"ما ال تفضيل"كما يضاف 

إن قصد " يوسف أحسن إخوته: "؛ فلذلك جيوز٤"إال بعض ما أضيف إليهفإنه ال يكون ، "من"معىن "فيه 
  .أحسن منهم: األحسن من بينهم، أو قصد حسنهم، وميتنع إن قصد

  :تنبيه



  .٥} هو أَعلَم بِمنِ اتقَى.... {: قد يرد أفعل التفضيل جمردا عاريا عن معىن التفضيل، كقوله تعاىل
  .مؤوال مبا ال تفضيل فيه قياسا، ضيلوأجاز املربد استعمال أفعل التف

  .٦واألصح قصره على السماع: قال يف التسهيل
 ٨"له" مؤوال مبا ال تفضيل فيه، ومل يسلم ٧وحكى ابن األنباري عن أيب عبيد القول بورود أفعل

  . من التفضيل، وتأولوا ما استدل به٩"التفضيل"ال خيلو أفعل : النحويون هذا االختيار، وقالوا
__________  

  ".يتحملها"ويف ب ،  أ، جـ١
  .عادال بين مروان:  هذا مثال ما ال تفضيل فيه؛ ألنه مل يشاركهما أحد من بين مروان يف العدل٢

هو يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان، لقب بذلك؛ ألنه نقص أرزاق اجلند، : والناقص
  .انت برأسه من ضرب دابةهو عمر بن عبد العزيز، لقب بذلك لشجة ك: واألشج

  ".ما ال تفضل" ب، جـ، ويف أ ٣
  . ب، جـ٤
  . من سورة النجم٣٢ من اآلية ٥
  ,١٣٤ التسهيل ص٦
  .أفعل التفضيل:  أي٧
  . ب، جـ٨
  . أ، جـ٩

)٢/٩٣٩(  

  

وقد يجمع إذا كان ما ، والذي سمع منه، فاملشهور فيه التزام اإلفراد والتذكري: قال يف شرح التسهيل
  :١عا، كقولههو له مج

  وأنتم ما أقام أالئم، كراما... إذا غاب عنكم أسود العني كنتم 
  :٢العاري؛ لتجرده من معىن التفضيل، جاز أن يؤنث فيكون قول ابن هانئ" أفعل"وإذا صح مجع : قال

__________  
  .وهو من الطويل، هو الفرزدق:  قائله١

  . مبعىن لئيم، واألصل الشحيح النفس-مجع أألم-" أالئم"، اسم جبل" أسود العني: "اللغة
ذم الشاعر هؤالء بأم ال يكونون كراما إال أن يزول اجلبل من موضعه، وأم لئام مدة إقامة : املعىن

  .إنكم لئام أبد الدهر: اجلبل يف موضعه، وملا كان اجلبل ال يزول عن موضعه فكأن الشاعر يقول هلم



فاعل " أسود"، متعلق بغاب" عنكم"، فعل ماض" غاب"، مانظرف ملا يستقبل من الز" إذا: "اإلعراب
، وأنتم مبتدأ، الواو عاطفة" وأنتم"، خرب كان" كراما"، كان وامسها" كنتم"، مضاف إليه" العني"، غاب

  .خرب املبتدأ" أالئم"، فعل ماض وفاعله ضمري مستتر فيه" أقام"، مصدرية" ما"
هو اسم تفضيل جمرد من أل واإلضافة، وإمنا جاز مجعه؛ ألنه فإنه مجع أألم الذي " أالئم: "الشاهد فيه

انسلخ عن معىن التفضيل، فلما انسلخ عن معىن التفضيل صار كاسم الفاعل والصفة املشبهة، وكل 
  .منهما يوافق ما جيري عليه

  ,٣٨٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . من البسيطوهو، احلسن بن هانئ املعروف بأيب نواس:  قائله٢

  :ومتامه
  حصباء در على أرض من الذهب........ ... من فقاقعها............ 

بفتح الفاء والقاف وبعد األلف -الفقاقع " فقاقعها"، تأنيث أكرب" كربى"، تأنيث أصغر" صغرى: "اللغة
  .احلصى: احلصباء" حصباء"،  النفاخات اليت ترتفع فوق املاء-قاف مكسورة

 حبات من -يف لوا الذهيب-نفاخات الصغرية البيضاء اليت تعلو اخلمر وهي يف الكأس كأن ال: املعىن
  .اللؤلؤ على أرض من ذهب

  " =صغرى"، حرف تشبيه ونصب مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب" كأن: "اإلعراب

)٢/٩٤٠(  

  

  ... .................كأن صغرى وكربى 
  :م أشار إىل حكم ارد واملضاف إىل النكرة بقولهإذا تقرر ما ذكره، فاعلم أن الناظ

  أُلزِم تذكريا وأن يوحدا... وإِنْ ملنكور يضف أو جردا 
  ".وتلو أل طبق: "وإىل املعرف بأل بقوله

  :وإىل املضاف ملعرفة بقوله
  أضيف ذو وجهني... وما ملعرفة ............ 

  :قيده بقوله، "من" الذي ينوى فيه ١"القسم"وملا كان مراده 
  هذا إذا نويت معىن من

يشمل القسمني اآلخرين من أقسام املضاف إىل املعرفة؛ ألن حكمهما واحد وذلك " وإن مل تنو: "وقوله
  .واضح

  :تنبيه



أفضل : "أفعل التفضيل مبعىن بعض إن أضيف إىل معرفة، ومبعىن كل إن أضيف إىل نكرة؛ وهلذا يقال
  ".لزيدانأفضل رجلني ا"و" الرجلني زيد

__________  
عطف على صغرى " وكربى"، اسم كأن منصوب بفتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر= 

جمرور مبن صفة " فقاقعها"، حرف جر" من"، منصوب بفتحة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر
جار " على أرض"، همضاف إلي" در"، خرب كأن" حصباء"، وضمري الغائبة مضاف إليه، لصغرى وكربى

  .جار وجمرور صفة األرض" من الذهب"، وجمرور متعلق مبحذوف صفة حلصباء
  .وهذا أحلن، حيث جاء اسم التفضيل مؤنثا وهو جمرد من أل واإلضافة" صغرى وكربى: "الشاهد
  ,٣/ ١٠٠، وابن عقيل، وابن هشام ٢/ ٣٨٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . أ، جـ١

)٢/٩٤١(  

  

  :وقوله
  فلهما كن أبدا مقدما... وإن تكن بتلْو من مستفهما 

  . اسم استفهام أو مضافا إليه أو غريمها١"التفضيل من أن يكون"ال خيلو ارور مبن بعد أفعل 
من غالم أيهم "و" من أي الناس أنت أكرم؟: "فإن كان اسم استفهام أو مضافا إليه وجب تقدميه حنو

  ".أنت أمجل؟
  .ذكر هذه املسألة الفارسي يف التذكرة. ن االستفهام له الصدرأل

  .وهي من املسائل املغفول عنها: قال املصنف
  .وينبغي أن ينبه على أنه يسبق أيضا ما أفعل خرب له كما مثل: قال الشيخ أبو حيان

  خري؟ممن أنت : ومل يذكر هذا املضاف إىل اسم استفهام؛ لوضوحه، ومثل اسم االستفهام بقوله
  : تأخريه، وقد نبه على أنه قد ندر التقدمي بقوله٢"فاألصل"وإن كان ارور غريمها 

  إخبار التقدمي نزرا وردا... ولدى ...... 
  :٣وقد ورد ذلك يف أبيات منها قوله

  بل ما زودت منه أطيب..................... ... 
__________  

  . أ، جـ١
  ".فاألصح"ويف أ، جـ ،  ب٢



وكان قد نزل ، من أبيات يقوهلا يف امرأة من بين ذهل بن ثعلبة قرته وزودته، هو الفرزدق: ائله ق٣
  .وهو من الطويل، بامرأة ضبية فلم تقره ومل تزوده

  :ومتامه
  ...جنى النخل... ... أهال وسهال وزودت: فقال لنا

  .كلمتان تقوهلما العرب يف حتية األضياف: أهال وسهال: اللغة
. ما جيىن منه وهو العسل، وكىن بذلك عن حسن لقائها وطيب استقباهلا وحالوة حديثها" نحلجىن ال"

=  

)٢/٩٤٢(  

  

  :وقوله
  ورفعه الظاهر نزر.......... 

  : لغتان١"به"اعلم أن أفعل التفضيل يرفع الضمري، وأما الظاهر ففي رفعه 
  .حكاه سيبويه"  أبوهمررت برجل أكرم منه: "أنه يرفع الظاهر مطلقا، فتقول: إحدامها

  :وأشار إليها بقوله
  ورفعه الظاهر نزر....... 

أنه ال يرفع الظاهر، إال إذا ويل نفيا وكان مرفوعه مفضال على نفسه : وهي لغة مجهور العرب، واألخرى
ففي هذه الصورة وحنوها يرفع " ما رأيت رجال أحسن يف عينه الكحلُ منه يف عني زيد: "باعتبارين حنو

  .ر عند مجيع العربالظاه
ويف هذا املثال وحنوه ، وعلة ذلك أن أفعل التفضيل إمنا قصر عن رفع الظاهر؛ ألنه ليس له فعل مبعناه

  ".ما رأيت رجال حيسن يف عينه الكحلُ كحسنه يف عني زيد: "فتقول، يصح أن يقع موقعه فعل مبعناه
__________  

" أهال وسهال"، متعلق به" لنا"،  والفاعل ضمري مستترفعل ماض والتاء للتأنيث" فقالت: "اإلعراب= 
أتيتم قوما أهال ونزلتم : أي، أما وصفان ملوصوف حمذوف: منصوبان بفعل حمذوف، واألصل فيهما

" النحل"، مفعول" جىن"، فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر فيه" وزودت"، موضعا سهال
اسم موصول مبتدأ، ومجلة زودت وفاعله املستتر فيه ال " ما"، حرف إضراب إبطايل" بل"، مضاف إليه

خرب " أطيب"، جار وجمرور متعلق بأطيب" منه"، زودته: حمل له صلة املوصول والعائد حمذوف، أي
  .املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة

هام، واحلال أنه غري االستف، حيث قدم ارور مبن على أفعل التفضيل" منه أطيب: "الشاهد فيه



  .وهذا قليل، أطيب منه: والتقدير
، ١١٢واملكودي ص، ٢/ ١٣٩، وابن عقيل ٢/ ٣٨٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .وابن الناظم
  ,٢/ ١٠٤وذكره السيوطي يف اهلمع 

  . أ، جـ١

)٢/٩٤٣(  

  

  :وإىل ذلك أشار بقوله
  ومىت عاقب فعال فكثريا ثَبتا
  :مث مثّل بقوله، اعال لوجب كونه مبتدأ، فيلزم الفصل بني أفعل ومن بأجنيبوأيضا لو مل جيعل املرفوع ف

  أوىل به الفضل من الصديق... كلن ترى يف الناس من رفيق 
  .أوىل به الفضل منه بالصديق، فاختصر: واألصل
  :تنبيهان
وال بأس ، نفيمل يرد هذا الكالم املتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إال بعد : قال يف شرح التسهيل: األول

  :كقوله، باستعماله بعد ي أو استفهام فيه معىن النفي
  .١"ال يكن غريك أحب إليه اخلري منه إليك، وهل يف الناس رجلٌ أحق به احلمد منه مبحسن ال يمن؟"

  .ال ينصب أفعل التفضيل مفعوال به، وما أوهم ذلك يؤول: الثاين
  .جاز على رأي أنه ينصبه،  فيه٣"ضيلال تف" مبا ٢"التفضيل"فإن أول أفعل 

  .٤"اهللا أعلم حيث جيعل رساالته: "وحيتمل أن يكون منه قوله تعاىل
__________  

  .حالة كونه مالبسا ملن ذكر: أي، احلمد، مبحسن حال من جمرور: أي.  منه١
  . ب، جـ٢
  ".ما ال تفضل"ويف أ ،  ب، جـ٣
وهو يف موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم ،  فيهال مفعول، فحيث هنا مفعول به:  قال األمشوين٤

  .هـ
  .مل جتئ حيث فاعال وال مفعوال به وال مبتدأ هـ: وقال املرادي على التسهيل

)٢/٩٤٤(  

  



  :النعت
  نعت وتوكيد وعطف وبدل... يتبع يف اإلعراب األمساء األول 

  .التابع هو املشارك ما قبله يف إعرابه احلاصل واملتجدد غري خرب
  .وحنو ذلك، فخرج باحلاصل واملتجدد خرب املبتدأ، واملفعول الثاين، واحلال املنصوب

  .١فخرج بزيادة غري خرب، "هذا حلو وحامض: "وحنوه من قولك" حامض"ولكن يرد عليه 
، ، والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدلالنعت: والتابع جنس، يشمل مخسة أنواع، وهي

  .قراءودليل احلصر االست
  وبعض التوابع قد يتبع غري االسم؟" يتبع يف اإلعراب األمساء: "كيف قال: فإن قلت

ال دليل يف كالمه على اختصاصها باألمساء، وسنبني أن التوكيد اللفظي والبدل وعطف النسق : قلت
  .يتبع غري االسم

  ؟"األول: "ما معىن قوله: فإن قلت
  .على التابعفيه إشارة إىل وجوب تقدمي املتبوع : قلت

وأجاز صاحب البديع تقدمي الصفة على املوصوف إذا كانت الثنني أو مجاعة وقد تقدم أحد املوصوفني، 
  ".قام زيد العاقالن وعمرو: "تقول

  :٢ومنه قول الشاعر
  أىب ذاك عمي األكرمان وخاليا............... ... 

__________  
  .ألنه ناظر إىل املعىنإنه جزء خرب؛ :  وال ينافيه قول بعضهم١
  .وهو من الطويل، مل أقف على اسم قائله:  قائله٢

  :وصدره
  ولست مقرا للرجال ظالمة

  =بضم -" ظالمة"، وهو من إثبات الشيء وعدم إنكاره، اسم فاعل من اإلقرار" مقرا: "اللغة

)٢/٩٤٥(  

  

  :وأجاز الكوفيون تقدمي املعطوف بأربعة شروط
  .تقدمي الفاء ومث وأو وال، جيد: قال هشامأن يكون بالواو، و: األول
  .أال يؤدي إىل وقوع حرف العطف صدرا: الثاين

  ".أن وزيدا عمرا ذاهبان: "أال يؤدي إىل مباشرة حرف العطف عامال غري متصرف، فال جيوز: الثالث



  .أال يكون املعطوف خمفوضا، وال جيوز ذلك عند البصريني إال يف الشعر بشروطه: الرابع
  :انتنبيه

اختلف يف العامل يف التابع، فمذهب اجلمهور أن العامل فيه هو العامل يف املتبوع إال البدل، : األول
  .فاجلمهور على أن العامل فيه مقدر

وهو العامل يف مذهب ، وذهب قوم منهم املربد إىل أن العامل فيه املبدل منه، واختاره املصنف وهو ظاهر
  .سيبويه

  ويبدأ:  التوابع، وقال يف التسهيل١"رتب"لبيان مل يتعرض هنا : الثاين
__________  

مثىن األكرم، وهو " األكرمان"، امتنع" أىب"،  اسم ملا يدعيه املظلوم قبل ظامله-الظاء وفتح الالم خمففة= 
  .أخو األم" خاليا"، أفعل التفضيل من الكرم

فعل " أىب"، مفعول به ملقر" ظالمة"، مبقرمتعلق " للرجال"، خربها" مقرا"، ليس وامسها" لست: "اإلعراب
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على " عمي"، اسم إشارة مفعول به ألىب والكاف حرف خطاب" ذاك"، ماض

معطوف على " وخاليا"، نعت لفاعل أىب" األكرمان"، ما قبل ياء املتكلم وهو مضاف والياء مضاف إليه
  .عم وياء املتكلم مضاف إليه

على أحد املنعوتني وهو " األكرمان"حيث قدم الشاعر النعت وهو " ي األكرمان وخالياعم: "الشاهد فيه
  ".عمي وخاليا: "صفة لقوله" األكرمان: "فإن قوله، "خاليا"

  ,٢/ ١٢٠وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٣٩٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ".ترتيب"ويف ب ،  أ، جـ١

)٢/٩٤٦(  

  

وأجاز بعضهم ، ١مث بالنسق،  بالنعت، مث بعطف البيان، مث بالتوكيد، مث بالبدل-التوابععند اجتماع -
  .تقدمي التأكيد على الصفة، نقله صاحب البديع

  :وقوله
  بومسه أو وسم ما به اعتلَق... فالنعت تابع متم ما سبق 

ومسه أو وسم ما : "وقولهخمرج البدل والنسق، " متم ما سبق: "جنس يشمل اخلمسة، وقوله" تابع: "قوله
خمرج لعطف البيان والتوكيد، وذلك أما شاركا النعت يف إمتام ما سبق؛ ألن الثالثة تكمل " به اعتلق

داللته وترفع اشتراكه واحتماله، إال أن النعت يوصل إىل ذلك بداللته على معىن يف املنعوت أو متعلقه، 
  .والتوكيد وعطف البيان ليسا كذلك



ما جيء به من النعوت؛ لتوضيح وختصيص، وأما ما جيء " متم ما سبق: " إمنا يشمل قوله:فإن قلت
  .ملدح أو ذم أو توكيد أو ترحم فال

  .اقتصر عليه، ملا كان أصل النعت أن يؤتى به للتوضيح والتخصيص: قلت
  :وقوله

  ملا تال كامرر بقوم كرما... وليعطَ يف التعريف والتنكري ما 
  .نعت للمنعوت يف اإلعراب والتعريف والتنكريجيب تبعية ال

  ".امرر بقومٍ كرماَء: "والنكرة بالنكرة حنو، "امرر بالقومِ الكرماِء: "فتنعت املعرفة باملعرفة حنو
  .وال تنعت املعرفة بالنكرة؛ ألن يف النكرة إاما ويف املعرفة إيضاحا، فتدافَعا

  :تنبيهات
  ".يتبع يف اإلعراب: " يف اإلعراب؛ استغناء بقوله أوال٢"عت للمنعوتملوافقة الن"مل يتعرض هنا : األول

__________  
  .جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد:  فيقال١
  ".ملوافقته النعت"ويف ب ،  جـ٢

)٢/٩٤٧(  

  

 نعته فإنه لقرب مسافته من النكرة جيوز: استثىن الشارح من املعارف املعرف بالم اجلنس، قال: الثاين
  :١بالنكرة املخصوصة؛ ولذلك تسمع النحويني يقولون يف قوله

  فأعف مث أقول ال يعنيين... ولقد أمر على اللئيم يسبين 
وآيةٌ لَهم اللَّيلُ {: ولقد أمر على لئيم من اللئام، ومثله قوله تعاىل: صفة ال حال؛ ألن املعىن" يسبين"إن 

ارهالن هنم لَخسانتهى"  أن يفعل كذا-أو خريٍ منك-ما ينبغي للرجل مثلك : "قوهلم و٢} ن.  
  .وسيأيت، فقد نص عليه يف التسهيل وغريه، أما نعته باجلملة: قلت

__________  
  .وهو من الكامل، هو رجل من بين سلول:  قائله١

  .فمضيت ثُمت قُلت: الشحيح الدينء النفس، وروي" اللئيم: "اللغة
 واهللا إنين ألمر على الرجل الدينء النفس الذي من عادته أن يسبين، فأتركه وأذهب عنه :يقول: املعىن

  .إنه ال يقصدين ذا السباب: وأرضي نفسي بقويل هلا
فعل مضارع " أمر"، الواو للقسم واملقسم به حمذوف والالم واقعة يف جواب القسم" ولقد: "اإلعراب

فعل مضارع والفاعل ضمري والنون للوقاية والياء " يسبين"،  بأمرمتعلق" على اللئيم"، وفاعله مستتر فيه



، حرف عاطف والتاء للتأنيث" مثت"، فعل وفاعل" فمضيت"، مفعول به، واجلملة يف حمل جر صفة للئيم
فعل مضارع وفاعله " يعنيين"، نافية" ال". "وإعراب الرواية األخرى ظاهر"، فعل ماض وفاعله" قلت"

  .لنون للوقاية والياء مفعول، واجلملة يف حمل نصب مقول القولضمري مستتر فيه وا
وإمنا ساغ ذلك؛ . املقرون بأل" اللئيم"حيث وقعت اجلملة نعتا للمعرفة وهو " اللئيم يسبين: "الشاهد فيه

  .فيه جنسية، فهو قريب من النكرة" أل"ألن 
، ٢/ ١٤٨وابن عقيل ، ٢ /١٢١، وابن هشام ٢/ ٣٩٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة٥٥والشاهد ، ١/ ٤١٦ويف كتاب سيبويه . ، وابن الناظم٩٣والسيوطي ص
  . من سورة يس٣٧ من اآلية ٢

)٢/٩٤٨(  

  

ما حيسن بالرجل خري منك، فمذهب اخلليل يف هذا املثال احلكم بتعريف النعت واملنعوت : وأما قوهلم
  .على نية أل مع خري
  ".الرجل"حلكم بتنكريمها على زيادة أل يف ومذهب األخفش ا

  .وعندي أن أسهل مما ذهبا احلكم بالبداية، وتقدير التابع واملتبوع على ظاهرمها: قال املصنف
  .وهو مذهب مجهور النحويني، ما ذكر من وجوب تبعية النعت للمنعوت يف التعريف والتنكري: الثالث

: يف قوله تعاىل" آخران"صفة " األوليان"، وجعل ١فةوأجاز األخفش نعت النكرة إذا اختصت باملعر
}انلَيالْأَو هِملَيع قحتاس ينالَّذ نا ممهقَامم انقُومي انر٢} فَآخ.  

  .وأجاز بعض النحويني وصف املعرفة بالنكرة
  :٣كقول النابغة، وأجازه ابن الطراوة بشرط كون الوصف خاصا بذلك املوصوف

  يف أنياا السم ناقع............ ... ........
__________  

  ,١٦٧ التسهيل ص١
  . من سورة املائدة١٠٧ من اآلية ٢
وهو ، وامسه زياد بن عمرو من قصيدة يقوهلا يف االعتذار للنعمان بن املنذر، هو النابغة الذبياين:  قائله٣

  .من الطويل
  :وصدره

  من الرقش... أبيت كأين ساورتين ضئيلة
وهي احلية ،  قليلة اللحم-بفتح الضاد وكسر اهلمزة وفتح الالم-" ضئيلة"، واثبتين" ساورتين: "اللغة



حية : فقل حلمها واشتد مسها، وأصلها صفة ملوصوف حمذوف، أي، الدقيقة قد أتت عليها سنون كثرية
" ناقع"،  مجع رقشاء وهي حية فيها نقط سود وبيض-بضم الراء وسكون القاف-" من الرقش"، ضئيلة

  .ثابت طويل املكث
حرف تشبيه " كأين"، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمري مستتر فيه" أبيت: "اإلعراب

  =فعل " ساورتين"، ونصب وياء املتكلم امسه مبين على السكون يف حمل نصب

)٢/٩٤٩(  

  

  .والصحيح مذهب اجلمهور، وما أوهم خالفه مؤول
  ".غالم يافع"و، "رجلٌ فصيح: "ألخص يف النكرات حنوال ميتنع النعت با: الرابع

  .فال يكون النعت أخص عند البصريني، بل مساويا، أو أعم، وأما يف املعارف
  .فوجب لذلك أن يبدأ باألخص؛ ليقع االكتفاء به، وسبب ذلك أن االختصاص مؤثر: قيل

  .مل يوجد ما يرفعه إال املساوي، فإن عرض اشتراك
: وقال بعض املتأخرين، وهو الصحيح: ينعت األعم باألخص، قال املصنف: والفراءوقال الشلوبني 

  :وقوله. كما توصف كل نكرة بكل نكرة، توصف كل معرفة بكل معرفة
  سوامها كالفعل فاقف ما قَفَوا... وهو لَدى التوحيد والتذكري أو 

سواء كان معناه له ، كري وأضدادمهاطابقه يف اإلفراد والتذ،  رفع ضمري املنعوت١"إن"أن النعت : يعين
  مررت برجل حسن أو حسن: " حنو٢"لسببيه"أو 

__________  
جار " من الرقش"، فاعل ساور" ضئيلة"، ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء املتكلم مفعول به= 

جار "  أنياايف"، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب كأن، وجمرور متعلق مبحذوف صفة لضئيلة
  .صفة للسم" ناقع"، مبتدأ مؤخر" السم"، وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم والضمري مضاف إليه

  ".السم"وهو ، نكرة وقعت صفة املعرفة" ناقع"حيث إن " السم ناقع: "الشاهد فيه
  ,٢/ ١١٧وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٢٩٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ".إذا"ويف ب ، ـ أ، ج١
  ".لسببه"ويف ب ،  أ، جـ٢

)٢/٩٥٠(  

  



: ال متبوعه حنو، وإن رفع سببيه أفرد مطلقا كرفعه الظاهر، ووافق يف التذكري والتأنيث مرفوعه" الوجه
  ".مررت برجلني حسنة جاريتهما"

  ".كالفعل: "فحكم النعت يف ذلك كحكم الفعل الواقع موقعه، وهذا معىن قوله
  :سوى بينه وبني الفعل، وهو خمالفه يف أمرينكيف : فإن قلت

  ".مررت برجل كرام غلمانه: "مسندا إىل السبيب اموع حنو، أن الوصف جيوز تكسريه: أحدمها
: أن الوصف الرافع لضمري املنعوت قد يعامل معاملة الرافع للسبيب، إذا كان معناه له، فيقال: والثاين

  . حسنت عينه؟ حكى ذلك الفراء، وال يكون ذلك يف الفعل:كما يقال، "مررت برجل حسنة العني"
  :أما األول فظاهر وروده على النظم، وقد ذكر يف التسهيل: قلت

  .وهو مذهب املربد، أن اجلمع يف ذلك أوىل من اإلفراد، ونص على ذلك سيبويه يف بعض نسخ الكتاب
مع أوىل إن تبع مجعا، واإلفراد أوىل اجل: اإلفراد أحسن، ونسب إىل اجلمهور، وفصل بعضهم فقال: وقيل

  .إن تبع مفردا أو مثىن
  . منعه-منهم اجلرمي-فهو وجه ضعيف، ومذهب كثري : وأما الثاين

  :تنبيهان
مررت برجلني : "جيوز تثنية الوصف الرافع السبيب ومجعه مجع املذكر السامل على لغة طيئ، فتقول: األول

غلما محسننيِ غالمامها، وبرجال حسنني."  
  .على اللغتني: أي" لفعل: "وقد يفهم ذلك من قوله

كما يف جريح وحنوه وأفْعل ، ما ذكر من أن مطابقة النعت للمنعوت مشروطة بأال مينع مانع منها: الثاين
  .١من

__________  
ككون الوصف يستوي فيه املذكر واملفرد وأضدادمها، وكونه أفعل : "١/ ٤٧ قال الشيخ الصبان ١

  .هـ" ردا أو مضافا ملنكورتفضيل جم

)٢/٩٥١(  

  

  :وقوله
  وشبهه كذا وذي واملنتِسب... وانعت مبشتق كصعب وذرب 

  .مفرد ومجلة؛ فاجلملة ستأيت: املنعوت به قسمان
  .مشتق وشبهه: واملفرد قسمان

و صفة واملراد باملشتق هنا ما كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو أحد أمثلة املبالغة أ: قال يف شرح الكافية



  .١"ذكره"مشبهة باسم الفاعل أو أفعل تفضيل، وكل ذلك معروف مما سبق 
. مضمنا معىن فعل وحروفه، املشتق املوصوف به ما دل على فاعل أو مفعول به: وجيمعها كلها أن يقال

  .انتهى
  .حوال مشاحة يف االصطال، مل يرد عليه امسا الزمان واملكان واآللة، وإذا كان هذا مراده باملشتق

  .مطرد وغري مطرد:  قسمان٢"وهي"واملراد بشبه املشتق، ما أقيم مقامه من األمساء العارية من االشتقاق 
  :فاملطرد ضربان

  .جارٍ جمرى املشتق أبدا: أحدمها
  .جارٍ جمراه يف حال دون حال: واآلخر

اء اإلشارة فاجلاري أبدا كذي مبعىن صاحب وأمساء النسب املقصود، واجلاري يف حال دون حال كأمس
  .غري املكانية وذو املوصولة وفروعها وأخواا املبدوءة مزة وصل

  .وتبعهم السهيلي إىل أن أمساء اإلشارة ال ينعت ا؛ جلمودها، وذهب الكوفيون
__________  

  . أ، جـ١
  ".وهو"ويف ب ،  أ، جـ٢

)٢/٩٥٢(  

  

  .يرتله مرتلة املشتق كأسد ١"مالزم"املصدر والعدد والقائم مبسماه معىن : وغري املطرد
  .وسيأيت، وللمصدر مزية عليها

  :مث ذكر اجلملة فقال
  ونعتوا جبملة منكرا

  .اجلملة املؤولة مبفرد نكرة
  .فلذلك ال ينعت ا إال النكرة

  .ونكرة يف املعىن،  معرفة يف اللفظ٣"ألنه: "وقال يف الشرح، ٢أو معرف بأل اجلنسية: قال يف التسهيل
  .خالفا ملن أجاز ذلك،  ال ينعت ا املعرف بأل اجلنسية:ويف االرتشاف
  :مث أشار بقوله

  فأعطيت ما أُعطيته خربا
وأن حكمه يف جواز ، ٤"ضمري يربطها باملنعوت"إىل أن اجلملة املنعوت ا ال بد من اشتماهلا على 

  .احلذف للعلم به كحكم اخلربية



  :٥ومن حذفه قوله
  محيت مبستباحوما شيء ................ ... 

__________  
  ".الزم"ويف ب، جـ ،  أ١
  ,١٦٧ التسهيل ص٢
  ".ألا"ويف ب ،  أ، جـ٣
  . أ، جـ٤
  .هو جرير بن عطية اخلطفي، ميدح به يزيد بن عبد امللك بن مروان:  قائله٥

  :وصدره
  أحبت حمى امة بعد جند

  .وهو من الوافر
الناحية " جند"، الناحية اجلنوبية من احلجاز" امة"، بحمظور ال يقر: على وزن فعل، أي" محى: "اللغة

  .اليت بني احلجاز والعراق
، منصوب على الظرفية" بعد"، مضاف إليه" امة"، مفعول أحبت" محى"، فعل وفاعل" أحبت: "اإلعراب

" مبستباح"، فعل وفاعل، واجلملة صفة لشيء" محيت"، اسم ما" شيء"، نافية" ما"، مضاف إليه" جند"
الباء زائدة ومستباح خرب ما منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة 

  .حرف اجلر الزائد
واجلملة املنعوت ا ال بد من اشتماهلا على ضمري يربطها ، فإا مجلة منعوت ا" محيت: "الشاهد فيه

  .باملنعوت
  .محيتهوما شيء : وحكمه يف جواز احلذف للعلم به، إذ أصله

)٢/٩٥٣(  

  

  :تنبيهات
 أن ١ليس حذف العائد من النعت كحذفه من اخلربية يف القلة والكثرة، بل ذكر يف التسهيل: األول

  .ومن الصفة كثري، ومن الصلة أكثر، احلذف من اخلرب قليل
  :٢وقد يغين عنه األلف والالم كقوله: قال يف شرح التسهيل: الثاين

  عوازِب حنل أخطأ الغار مطْنِف... ها كأن حفيف النبل من فوق عجِس
  .غارها: أي



__________  
  ,١٦٧ التسهيل ص١
  .وهو من الطويل، هو الشنفرى عمرو بن براق:  قائله٢

 مقبض -بتثليت العني وسكون اجليم-" عجسها"، السهم" النبل"، هو دوي ذهابه" حفيف: "اللغة
ضل عنه، واملراد " أخطأ الغار"، ا أبعدت يف املرعى من عزبت اإلبل؛ إذ-مجع عازبة-" عوازب"، القوس

بفتح الطاء - مبعىن عال الطنف -بضم امليم وسكون الطاء وكسر النون-" مطنف"، بالغار بيت النحل
  . وهو حرف اجلبل، وأراد به هنا رئيس النحل-والنون

عه من فوق مقبض كأن الصوت الذي تسم: يصف قوسا بأا حمكمة الصنع شديدة قوية، فيقول: املعىن
، دوي حنل قد بعدت عن بيتها، وعند العودة ضلّت وأخطأ رائدها، هذا القوس من شدة دفع الوتر

  .فصعد ا إىل قنة اجلبل يلتمس البيت
جار " من فوق"، مضاف إليه" النبل"، اسم كأن" حفيف"، حرف تشبيه ونصب" كأن: "اإلعراب

مضاف إليه، وهو مضاف وضمري الغائبة مضاف " اعجسه"، وجمرور متعلق مبحذوف حال من اسم كأن
، مفعول به" الغار"، فعل ماض" أخطأ"، مضاف إليه" حنل"، خرب كأن مرفوع بالضمة" عوازب"، إليه

  .فاعل أخطأ" مطنف"
  .فإن األلف والالم أغنت عن الضمري العائد إىل املوصوف" أخطأ الغار: "الشاهد فيه

  .أخطأ غارها: تقديره
  .٢/ ٣٩٦األمشوين :  من شراح األلفيةذكره: مواضعه

)٢/٩٥٤(  

  

  .١"الغار منها: أي"وأول البيت على احلذف ، وقد منع ذلك
:  أي٢} يوما لَا تجزِي نفْس{: جاز حذف عائدها ارور بفي حنو، إذا نعت باجلملة اسم زمان: الثالث

  .فيه
  .وبتدريج عند الكسائي واألخفش، فحذف برمته عند سيبويه

  .ذكر يف البديع أن الوصف باجلملة الفعلية أقوى منه باجلملة االمسية: الرابع
  .أا ال تقترن بالواو، خبالف احلالية" ما أعطيته خربا: "فهم من قوله: اخلامس

  .ما أعطيته حاال، خالفا ملن أجاز اقتراا بالواو كالزخمشري: فلذلك مل يقل
يوهم جواز النعت باجلملة الطلبية، إذ جيوز اإلخبار ا؛ " يته خرباما أعط: "ملا كان إطالق قوله: السادس

  :أزال اإلام بقوله



  .....وامنع هنا إيقاع ذات الطلب
  .وسبب ذلك أا ال تدل على معىن حمصل، فال يفيد النعت ا

  :مث أشار إىل تأويل ما يوهم وقوعها نعتا بقوله
  وإن أتت فالقول أضمر تصب.... 

  :٣لقول املقدر هو النعت، واجلملة حمكية به، ومن ذلك قول الراجزفيكون ا
__________  

  . أ، جـ١
  . من سورة البقرة١٢٣ من اآلية ٢
لرؤبة بن العجاج وقد نزل ضيفا : ذكره املربد ونسبه إىل راجز مل يعني امسه، وقيل: قال العيين:  قائله٣

حىت صار لونه مثل لون ،  بلنب قليل خلطوه مباء كثريبقوم وطال انتظاره للطعام حىت جاء الليل، مث أتوه
  .الذئب يف الزرقة

  :وصدره
  حىت إذا جن الظالم واختلط

  . =وهو من الرجز

)٢/٩٥٥(  

  

  جاءوا مبذْق هل رأيت الذئب قط؟.................. ... 
  .مبذق مقول عند رؤيته هذا القول: أي

  :مث انتقل إىل النعت باملصدر فقال
  ... .................در كثريا ونعتوا مبص

  .ولكنه من اجلاري جمرى املشتق، وكان حقه يف األصل أال ينعت به؛ جلموده
  أن النعت به مطرد؟" كثريا: "هل يؤخذ من قوله: فإن قلت

  .وقد صرح بعدم اطراد وقوعه نعتا وحاال، ال كما قال يف احلال بكثرة: قلت
__________  

  .هو اللنب املمزوج باملاء" مذق"، كناية عن انتشاره واتساعه" اختلط"، ستر الناس" جن: "اللغة= 
يصف الراجز بالشح والبخل قوما نزل م ضيفا، فانتظروا عليه طويال حىت أقبل الليل بظالمه، : املعىن

  .مث جاءوه بلنب خملوط يشبه الذئب يف لونه؛ لكدرته وغربته
فاعل واجلملة " الظالم"، فعل ماض" جن"، ىن الشرطظرف تضمن مع" إذا"، ابتدائية" حىت: "اإلعراب



فعل ماض وفاعله ضمري مستتر فيه، واجلملة عطف على مجلة " واختلط"، يف حمل جر بإضافة إذا إليها
" رأيت"، أداة استفهام" هل"، جار وجمرور متعلق جباءوا" مبذق"، فعل ماض وفاعله" جاءوا"، جن الظالم

. ظرف مبين على ضم مقدر يف حمل نصب، وسكن للروي" قط"، ل بهمفعو" الذئب"، فعل ماض وفاعله
واستعمله بعد االستفهام مع أن موضع استعماله بعد النفي الداخل على املاضي، والذي سهل هذا أن 

هل رأيت يف حمل نصب مقول لقول حمذوف يقع : االستفهام قرين النفي يف كثري من األحكام، ومجلة
  .صفة ملذق

فإن الظاهر يشعر بوقوع اجلملة االستفهامية نعتا للنكرة وهو " ذق هل رأيت الذئب قطمب: "الشاهد فيه
جاءوا مبذق : بل مجلة االستفهام معمولة لقول حمذوف هو الواقع نعتا، والتقدير، وليس كذلك" مذق"

  مقول فيه هل رأيت؟
، ٢/ ١٥٠ عقيل ، وابن٢/ ١٢٤، وابن هشام ٢/ ٣٦٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .، وابن الناظم١١٤واملكودي ، ٩٣والسيوطي ص
  . يف اخلزانة٧٦، والشاهد ٢/ ١١٧وذكره السيوطي يف مهع اهلوامع 

)٢/٩٥٦(  

  

  فهل مها يف الكثرة سواء؟: فإن قلت
  .بل جعل املصدر حاال أكثر من جعله نعتا، ذكر ذلك يف شرح التسهيل، ال: قلت
 وهو مقيد بأال يكون يف أوله ميم زائدة كمزار ومسري، فإنه ال ينعت به، "مبصدر: "وأطلق يف قوله: قلت

  .ال باطراد وال بغريه
  :وقوله

  فالتزموا اإلفراد والتذكري.............. ... 
كأم قصدوا التنبيه على أن أصله ذو عدل، فلما حذف املضاف ترك املضاف إليه على ما : قال املصنف

  .كان عليه
  :باملصدر طريقانيف النعت : قلت

  .أن يقصد املبالغة، فال يقدر مضاف: إحدامها
  .أال يقصد فيقدر: واألخرى

  .والكوفيون جيعلون ضربا وعدال واقعني موضع ضارب وعادل
  :وقوله

  فعاطفا فَرقْه ال إذا ائتلف... ونعت غري واحد إذا اختلف 



  ".رت برجلني كرمينيمر: "، ومثال املتفق"مررت برجلني كرمي وخبيل: "مثال املختلف
  .فاملختلف يفرق بالعطف، واملتفق يستغىن عن تفريقه بتثنيته ومجعه

مررت ذين الطويل : "وأورد على إطالقه اسم اإلشارة، فإنه ال جيوز تفريق نعته، فال جيوز: قلت
  .، نص على ذلك سيبويه وغريه كالزيادي، واملربد، والزجاج"والقصري

  .وعطف البيان، ك على البدلوقد جيوز ذل: قال الزيادي

)٢/٩٥٧(  

  

  :تنبيهات
  :١يندرج يف غري الواحد ما هو مفرد لفظا جمموع معىن كقول حسان رضي اهللا عنه: األول

  كأُسد الغاب مردان وشيب... فوافيناهم منا جبمع 
  .القطع" مررت برجلني كرمي وخبيل"واالختيار يف : قال يف االرتشاف: الثاين

  .يغلَّب التذكري والعقل عند الشمول وجوبا، وعند التفصيل اختيارا: ٢يف التسهيلقال : الثالث
  :وقوله

  وعمل أتبع بغري استثنا... ونعت معمويل وحيدي معىن 
  .فإما أن يكونا لعامل واحد أو لعاملني، إذا قصد نعت معمولني

  :فثالث صور، فإن كانا لعامل واحد
فهذه جيوز فيها اإلتباع والقطع يف ، "قام زيد وعمرو العاقالن: " حنو٣"والنسبة"أن يتحد العمل : األوىل

  .أماكنه من غري إشكال
__________  

  .شاعر النيب صلى اهللا عليه وسلم، هو حسان بن ثابت:  قائله١
بضم -" أسد"،  اسم جلماعات الناس-بفتح اجليم وسكون امليم-" جبمع"، أتيناهم" فوافيناهم: "اللغة

بضم -" مردان"،  وهو مأوى السباع والوحوش-مجع غابة-" الغاب"،  مجع أَسد-ن السنياهلمزة وسكو
  . وهو املبيض الشعر-مجع أشيب-" شيب"،  مجع أمرد، وهو الذي مل يبلغ حد نبات الشعر بوجهه-امليم

، متعلق مبحذوف حال من مجع وأصله صفة" منا"، فعل ماض وفاعله ومفعوله" فوافيناهم: "اإلعراب
صفة " مردان"، مضاف إليه" الغاب"، متعلق مبحذوف صفة جلمع" كأسد"، ما تقدم عليه أعرب حاالفل

  .عطف على مردان" وشيب"، ثانية جلمع
وملا كان معنامها . وقعا نعتني جلمع" مردان وشيب: "فإن قوله" مردان وشيب... جبمع: "الشاهد فيه

  .أوهلماخمتلفا فرق بينهما حبرف العطف، وعطف ثانيهما على 



  ,٢/ ٣٩٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١٦٩ التسهيل ص٢
  . ب٣

)٢/٩٥٨(  

  

فهذه جيب فيها قطع من غري ، ١""ضرب زيد عمرا الكرميان: "حنو"أن خيتلف العمل والنسبة : الثانية
  .إشكال
  ".لكرميانخاصم زيد عمرا ا: "أن خيتلف العمل وتتحد النسبة من جهة املعىن حنو: والثالثة

  .واجب عند البصريني، فالقطع يف هذه
خاصم زيد : " اإلتباع، والنص عن الفراء أنه إذا أتبع غُلِّب املرفوع، فتقول٢وأجاز الفراء وابن سعدان

  ".عمرا الكرميان
  .ونص ابن سعدان على جواز إتباع أي شئت؛ ألن كال منهما خماصم وخماصم

  .برفع العاقلة نعتا هلند" ضارب زيد هندا العاقلةُ: " أنه ال جيوزبدليل: والصحيح مذهب البصريني، قيل
ليس أحدمها " ضارب زيد عمرا: "ذكر يف باب أبنية الفعل من شرح التسهيل أن االمسني يف حنو: قلت

  .ولو أتبع منصوما مبرفوع، أو مرفوعهما مبنصوب جلاز: أوىل من اآلخر بالرفع وال بالنصب، قال
  :٣لراجزومنه قول ا

__________  
  ".وختتلف نسبة العامل إىل املعمولني من جهة املعىن، خيتلف العمل: أي" أ، جـ ١
مث اشتهر ، نشأ بالكوفة، وأخذ عن أيب معاوية الضرير وغريه.  هو أبو جعفر الضرير حممد بن سعدان٢

  .هـ٢٣١وتويف سنة ، صنف كتابا يف النحو. بالعربية والقراءات
قائله مساور : كذا قال ابن هشام احلنبلي، وقال ابن هشام اللخمي، و حيان الفقعسيهو أب:  قائله٣

  .قائله الدبريي: العبسي، وقال السريايف
اجلريء، " الشجعم"، ذكر احليات" الشجاع"،  الذكر من األفاعي-بضم اهلمزة-" األفعوان: "اللغة
  .هو الطويل: وقيل
  .لدمها، واحليات ال تؤثر فيهماوصف رجال خبشونة القدمني وغلظ ج: املعىن

  =جار " منه"، فاعل سامل" احليات"، فعل ماض" سامل"، حرف حتقيق" قد: "اإلعراب

)٢/٩٥٩(  

  



  اُألفْعوانَ والشجاع الشجعما... قد سالَم احليات منه القَدما 
ألن كل شيئني ؛ ألنه منصوب معىن؛ ١"لفظا"، وهو مرفوع "احليات"وهو بدل من " األفعوان"فنصب 

  .تساملا فهما فاعالن مفعوالن
  .قد سامل احليات منه القدم، وساملت القدم األفعوانَ، انتهى: وهذا التوجيه أسهل من أن يكون التقدير

  .وإن كان لعاملني مل خيل العامالن من أن يتحدا يف املعىن والعمل، أو خيتلفا فيهما أو يف أحدمها
جعل النعت تابعا للمعمولني يف الرفع والنصب واجلر، سواء اتفق لفظ فإن احتدا يف املعىن والعمل 

  ".ذهب زيد وانطلق عمرو العاقالن: "أو اختلف حنو، "ذهب زيد وذهب عمرو العاقالن: "العاملني حنو
  .فاإلتباع فيهما جائز، وهذا مفهوم من النظم، إذ مل يشترط احتاد اللفظ

أو ، إن قدرت الثاين عامال فالقطع: لثاين، وفصل يف األول فقالوذهب ابن السراج إىل منع اإلتباع يف ا
  .توكيدا واألول هو العامل جاز اإلتباع

فريفع على إضمار مبتدأ، وينصب ، وإن اختلف العامالن يف املعىن والعمل، أو يف أحدمها وجب القطع
  .على إضمار فعل

__________  
، مفعول به لسامل منصوب بالفتحة الظاهرة" القدما"، وجمرور متعلق مبحذوف حال من القدم= 

نعت " الشجعما"، معطوف على األفعوان" والشجاع"، بدل من احليات منصوب بالفتحة" األفعوان"
  .للشجاع منصوب بالفتحة

بدليل أنه عطف -املنصوب " األفعوان: "فإن قوله" قد سامل احليات منه القدما األفعوان: "الشاهد فيه
  .وهو مرفوع؛ لكونه فاعال لسامل" احليات" قد وقع بدال من -"الشجاع والشجعما"عليه املنصوب وهو 

  .وقد علم أن الفاعل مرفوع، فاختلف إعراب البدل عن إعراب املبدل منه
  .٢/ ٣٩٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٨٠/ ٤ية ، والشاهد يف املقاصد النحو١/ ١٦٥، والسيوطي يف اهلمع ١/ ١٤٥وذكره سيبويه 
  . أ، جـ١

)٢/٩٦٠(  

  

  ".جاء زيد ورأيت عمرا العاقلني: "مثال املختلفني يف املعىن والعمل
  ".جاء زيد وذهب عمرو العاقلني: "ومثال املختلفني يف املعىن دون العمل
  ".مررت بزيد وجاوزت عمرا العاقلني: "ومثال املختلفني يف العمل دون املعىن

أمدح، واإلتباع يف ذلك ميتنع عند : على تقدير" العاقلني"مها، و: ى تقديرعل" العاقالن"جيوز يف ذلك 



  .من شأن كل واحد منهما أن يستقل، اجلمهور، إذ العمل الواحد ال ميكن نسبته إىل عاملني
  صفة ملاذا؟" وحيدي: "قوله: فإن قلت

  .ونعت معمويل عاملني وحيدي معىن وعمل: حملذوف تقديره: قلت
  إجياب اإلتباع أو اإلعالم جبوازه؟" أتبع: " بقولههل يعين: فإن قلت

  .ال يصح محله على اإلجياب، فإن القطع يف ذلك منصوص على جوازه: قلت
  ؟"بغري استثنا: "ما معىن قوله: فإن قلت

يعين يف الرفع والنصب واجلر كما قال الشارح، وكأنه يشري بذلك إىل مذهب من خصص جواز : قلت
  .وخربي مبتدأين، وال وجه للتخصيصاإلتباع بنعت فاعلني 

  :وقوله
  مفتقرا لذكرهن أُتبعت... وإنْ نعوت كثُرت وقد تلت 

  :إذا كثرت نعوت االسم، فله ثالثة أحوال
  .ال يتميز بدوا، أن يكون مفتقرا إىل مجيعها: أحدها
  .متميزا بدوا، أن يكون مستغنيا عنها: والثاين

  .ضها دون البعضأن يكون مفتقرا إىل بع: والثالث
  :فإن كان مفتقرا إىل مجيعها وجب إتباع اجلميع، وإن كان متعينا بدوا جاز فيه ثالثة أوجه

)٢/٩٦١(  

  

  .إتباع اجلميع، وقطع اجلميع، وإتباع بعض وقطع بعض
  .وجب إتباع املفتقر إليه وجاز فيما سواه اإلتباع والقطع، وإن كان مفتقرا إىل بعض دون بعض

  . املصنفهذا ما ذكره
  كيف يفهم ذلك من النظم؟: فإن قلت

  ".البيت.... وإن نعوت: "أما األوىل فظاهر من قوله: قلت
  .بدوا.... واقطع أو اتبع إن يكن معينا: وأما الثانية فمن قوله
  .أو بعضها اقطع معلنا: وأما الثالثة فمن قوله

وإن يكن : أي" أو بعضها اقطع معلنا: "قولهوإىل هذا اإلشارة ب: قال الشارح بعد أن ذكر الصورة الثالثة
  .معينا ببعضها اقطع ما سواه، وفيه نظر

  :تنبيه
  .قُدم املُتبع على املقطوع وال يعكس، وفيه خالف، إذا قُطع بعض النعوت دون بعض



  :مث بين وجهي القطع بقوله. والصحيح جوازه: والصحيح املنع، وقال صاحب البسيط: قال ابن الربيع
  مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا... ع أو انصب إن قطعت مضمرا وارف
أنه جيوز القطع إىل الرفع وإىل النصب، فإذا رفع فهو خرب مبتدأ واجب احلذف، وإذا نصب : يعين

  .فبإضمار فعل واجب احلذف
  ".لن يظهرا: "أشار بقوله، وإىل وجوب إضمار املبتدأ والفعل الناصب

  :تنبيه
كما أومهه كالم غريه، وليس ذلك بشرط، ، القطع مشروط بتكرار النعوتقد يوهم كالم الناظم أن 

  .وإمنا ذكر مسألة كثرة النعوت ملا فيها من التقسيم واألوجه املتقدمة

)٢/٩٦٢(  

  

  .معرفة ونكرة: املنعوت قسمان: وتلخيص الكالم على القطع، أن يقال
رفع على إضمار مبتدأ، وبالنصب على إضمار جاز القطع بال، فاملعرفة إن كان نعته ملدح أو لذم أو ترحم

  .١أرحم: أذم ويف الترحم: أمدح ويف الذم: فعل الئق، فيقدر يف املدح
  .وال جيوز إظهار املبتدأ، وال الفعل كما سبق

:  أو ملتزما حنو٢} نفْخةٌ واحدةٌ{: فال جيوز القطع وإن كان لتوكيد كقوله، وخالف يونس يف الترحم
  .مل جيز القطع" هذا العامل: " أو جاريا على مشار به حنو٣"عبورالشعرى ال"

جاز قطعه إىل الرفع على إضمار ، "مررت بزيد اخلياطُ: "وإن كان لتخصيص وليس أحد الثالثة حنو
  .وجيوز إظهارمها، خبالف نعت املدح والذم والترحم، "أعين"، وإىل النصب على إضمار "هو"

نزلنا على خالٍ لنا ذو مال : "كقول أيب الدرداء، ز قطع نعته تأخره عن آخروأما النكرة فيشترط يف جوا
  ".وذو هيبة

  .مل جيز القطع إال يف الشعر، فإن مل يتقدمه نعت آخر
نص عليه ابن أيب الربيع وهو مفهوم من ، وما ذكرته من جواز قطع نعت التخصيص على الوجه املذكور

  .٤التسهيل
__________  

اللهم أنا : "والترحم، "أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: "والذم، "احلمد هللا رب العاملني: " مثال املدح١
  ".عبدك املسكني

  . من سورة احلاقة١٣ من اآلية ٢
واملراد " الشعرى العبور: "الذي التزمت العرب النعت به حنو: وامللتزم: "٣/ ٥٣ قال الشيخ الصبان ٣



} وأَنه هو رب الشعرى{: فال يرد قوله تعاىل،  أنه يلزم بعدها نعتأنه إذا وقع بعدها وصف كان نعتا ال
  .ومسيت العبور؛ لعبورها ارة

  .١٦٩ التسهيل ص٤

)٢/٩٦٣(  

  

  :قوله
  جيوز حذفه ويف النعت يقل... وما من املنعوت والنعت عقل 

  .وت، ويقل يف النعتأنه إذا علم النعت أو املنعوت جاز حذفه، ويكثر ذلك يف املنع: يعين
  :٢ومن الثاين قول العباس بن مرداس، ١} وعندهم قَاصرات الطَّرف أَتراب{: فمن األول

  فلم أعط شيئا ومل أمنع................... ... 
  :تنبيه

  :إمنا يكثر حذف املوصوف وإقامة صفته مقامه بشرطني
__________  

  . من سورة ص٥٢ من اآلية ١
 وكان -صلى اهللا عليه وسلم-العباس بن مرداس الصحايب من كلمة يقوهلا يف رسول اهللا :  قائله٢

فأعطى منها قوما من املؤلفة قلوم ومنهم عيينة بن حصن واألقرع بن ، الرسول قد قسم الغنائم يف حنني
  .حابس عطاء كثريا يتألفهم به على اإلسالم، ومل يعط العباس مثلهم، فكره العباس ذلك

  :درهوص
  وقد كنت يف احلرب ذا تدرأ

  .وهو من املتقارب
ذو عدة وقوة على دفع األعداء عن نفسه، :  أي-بضم التاء وسكون الدال وفتح الراء-" تدرأ: "اللغة

  .وهو اسم موضوع للدفع، والتاء فيه زائدة كما زيدت يف تتفل
خرب كان منصوب " ذا"، انمتعلق بك" يف احلرب"، كان وامسها" كنت"، حرف حتقيق" وقد: "اإلعراب

الفاء عاطفة ومل حرف نفي " فلم"، مضاف إليه" تدرأ"باأللف نيابة عن الفتحة؛ ألنه من األمساء الستة، 
فعل مضارع مبين للمجهول جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف األلف، ونائب " أعط"، وجزم وقلب

فعل " أمنع"، حرف حرف نفي" ومل"، مفعول ثان" شيئا"، الفاعل ضمري مستتر فيه، وهو مفعوله األول
  .وحرك بالكسر للروي ونائب الفاعل ضمري مستتر فيه، مضارع مبين للمجهول جمزوم بلم

  .فلم أعط شيئا طائال: حيث حذف منه النعت، والتقدير" فلم أعط شيئا: "الشاهد فيه



  ".ومل أمنع: "لتناقض مع قوله، ولوال هذا التقدير
، وابن ١١٦، واملكودي ص٩٣، والسيوطي ص٢/ ٤٠١األمشوين : يةذكره من شراح األلف: مواضعه

  .٢/ ١٦٦ ، وابن هشام يف املغين ٢/ ١٢٠وذكره السيوطي يف اهلمع . الناظم

)٢/٩٦٤(  

  

وإما مبصاحبة ما يعينه ، "مررت بكاتب: "أن يعلم جنس املنعوت إما باختصاص النعت به حنو: أحدمها
  .١} أَن اعملْ سابِغات{: حنو

  .أن يكون صاحلا ملباشرة العامل: واآلخر
فلو كان مجلة أو شبهها مل يقم مقامه يف االختيار؛ لكونه غري صاحل هلا إال بشرط كون املنعوت بعض ما 

  .فهذا مثال اجلملة" ما منهما مات حىت رأيته يفعل كذا: "قبله من جمرور مبن، حكى سيبويه
  .٢} هلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِهوإِنْ من أَ{: ومثال شبهها قوله تعاىل

  .٣} ومنا دونَ ذَلك{: وقوله
  .أحد مات، وإن أحد من أهل الكتاب، وقوم دون ذلك، فهذا وحنوه كثري مطرد: التقدير

  .وهو مطرد يف النفي، يفهم أنه غري مطرد يف اإلجياب، وليس كذلك: وقول الشارح
  :٤وأما حنو قوله

  يفضلُها يف حسب وميسم... يف قومها مل تيثم لو قلت ما 
__________  

  .} وأَلَنا لَه الْحديد{ بدليل -دروعا سابغات: أي- من سورة سبأ ١١ من اآلية ١
  . من سورة النساء١٥٩ من اآلية ٢
  . من سورة اجلن١١ من اآلية ٣
وهو من ، به سيبويه إىل حكيم الربعينسبه ابن يعيش إىل األسود احلماين يصف امرأة، ونس:  قائله٤

  .الرجز
مل تأمث من اإلمث : أي،  لغة قوم، وقلبت اهلمزة ياء؛ لسكوا إثر كسرة-بكسر التاء-" مل تيثم: "اللغة

 -بكسر امليم-" ميسم"، ما يعده اإلنسان من مفاخر آبائه" حسب"، يزيد عليها" يفضلها"، وهو اخلطيئة
  .وسامة ومجال

إنه ليس يف قوم هذه املرأة أحد يفضلها، ويزيد عليها يف عراقة النسب واجلمال؛ مل تكن : لو قلت: املعىن
  .كاذبا يف ذلك



جار وجمرور " يف قومها"، نافية" ما"، فعل ماض فعل الشرط وفاعله" قلت"، شرطية" لو: "اإلعراب
  =نافية جازمة " مل"، أحد: متعلق مبحذوف خرب مقدم ملبتدأ حمذوف، أي

)٢/٩٦٥(  

  

  .وجعل اجلر بفي كاجلر مبن، وجعله ابن عصفور ضرورة، فأجازه املصنف يف االختيار
مل تقم اجلملة أو شبهها مقامه إال ، فلو مل يكن املنعوت باجلملة وشبهها بعض ما قبلها من جمرور مبن أو يف

  :١يف الضرورة كقوله
  لكم قُبصه من بني أثرى وأقترا.................. ... 

__________  
جار وجمرور متعلق " يف حسب"، اجلملة صفة ألحد احملذوفة" يفضلها"، جواب الشرط" تيثم= "

  .عطف عليه" وميسم"، بيفضلها
، "أحد"جاءت نعتا ملنعوت حمذوف وهو " يفضلها"حيث إن مجلة " يفضلها.... ما يف قومها: "الشاهد فيه

  ".قومها"وهو بعض اسم مقدم جمرور بفي وهو 
/ ٥٩، وذكره ابن يعيش ٣/ ١٣٢، وابن هشام ٢/ ٤٠٠األمشوين :  من شراح األلفيةذكره: مواضعه

  . يف اخلزانة٣٤٤، والشاهد ٢/ ١٢٠، والسيوطي يف اهلمع ١/ ٣٧٥، وسيبويه ٣
  .وهو من الطويل، هو الكميت يف مدح بين أمية:  قائله١

  :وصدره
  لكم مسجدا اهللا املزوران واحلصى

بفتح امليم وضم -تثنية مزور " املزوران"، ما مسجد مكة ومسجد املدينةأراد " مسجدا اهللا: "اللغة
 العدد الكثري من -القبص بكسر القاف وسكون الباء-" قبصه"، العدد من األهل" احلصى "-الزاي
  .افتقر وقل ماله" وأقترا"، كثر ماله" أثرى"، الناس
وجعل هلم ، على مسجديه اللذين يزورمها الناسميدح بين أمية بأن اهللا تعاىل قد جعل هلم الوالية : املعىن

  .العدد والعديد من األهل واألتباع واألنصار الذين لكثرم يوجد بينهم الغين والفقري
مبتدأ مؤخر مرفوع باأللف ألنه " مسجدا"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" لكم: "اإلعراب

،  مرفوع باأللف نيابة عن الضمة ألنه مثىننعت للمسجدين" املزوران"، مضاف إليه" اهللا"، مثىن
مبتدأ مؤخر وضمري الغائب " قبصه"، متعلق مبحذوف خرب مقدم" لكم"، عطف على املبتدأ" واحلصى"

فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف منع من " أثرى"، جار وجمرور" من بني"، مضاف إليه
  . فعل ماض عطف على أثرى وفاعله ضمري مستتر فيه"وأقترا"، ظهوره التعذر وفاعله ضمري مستتر فيه



من بني من أثرى وبني : حيث حذف املنعوت وأبقى النعت، والتقدير" من بني أثرى وأقترا: "الشاهد فيه
  .الثانية" من"األوىل و" من"من بني رجل أثرى ورجل أقتر، فحذف منعوتني؛ : من أقتر، أي

  .٢/ ٤٠١ األمشوين: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٩٦٦(  

  

  :التوكيد
  .معنوي ولفظي: وهو، أكّد تأكيدا، ووكّد توكيدا:  مصدر مسي به التابع ألنه يفيده، ويقالالتوكيد

  .فاملعنوي تابع بألفاظ خمصوصة؛ فلذلك استغين عن حده بذكرها
  :مث املعنوى نوعان

  .يرفع توهم اإلضافة إىل املتبوع: أحدمها
  .ة اخلصوص مبا ظاهره العموميرفع توهم إراد: والثاين

  .والثاين بكل وأخواته، واألول بالنفس والعني
  :وبدأ باألول فقال

  بالنفس أو بالعني االسم أُكِّدا
وينفردان عن سائر ألفاظ التوكيد جبواز جرمها ، واملراد ما حقيقته"  نفسه أو عينه١"جاء زيد: ""فتقول

  .٢بباء زائدة
  هما؟فهل جيوز اجلمع بين: فإن قلت

  .نعم: قلت
  .وإمنا عطف بأو؛ للتنبيه على أن كال منهما يصح التوكيد به وحده

  فبأيهما يبدأ عند االجتماع؟: فإن قلت
  .بالنفس؛ ألا عبارة عن مجلة الشيء، والعني مستعارة يف التعبري عن اجلملة: قلت

  أم على سبيل األولوية؟، هل هذا التركيب الزم: فإن قلت
__________  

  . جـ ب،١
  .وحمل ارور إعراب املتبوع" جاء زيد وهند بعينها: " مثل ذلك٢

)٢/٩٦٧(  

  



  .إنه على طريق األحسنية: الظاهر أنه الزم، وقيل: قلت
  :مث قال

  مع ضمري طابق املؤكَّدا........... ... 
، لتذكري وفروعهمامطابقا له يف اإلفراد وا، فنبه على أنه ال بد من إضافة النفس والعني إىل ضمري املؤكد

  .ومتثيل ذلك سهل
  :مث قال

  ما ليس واحدا تكن متبعا... وامجعهما بأفْعل إن تبعا 
وهو أوىل من قوله يف . بأفعل احترازا عن مجع الكثرة، فإنه ال يؤكد بنفوس وال عيون: وإمنا قال
  .فإن عينا مجع على أعيان وال يؤكد به، ١مجع قلة: التسهيل

قام الزيدون : "واجلمع حنو، "قام الزيدان أو اهلندان أنفسهما: " املثىن حنو" ليس واحداما : "ومشل قوله
  ".أنفسهم واهلندات أنفسهن

  .وترك األصل يف املثىن كراهة اجتماع تثنيتني، وعدل إىل اجلمع؛ ألن التثنية مجع يف املعىن
  :تنبيه

  .ز فيهما أيضا اإلفراد والتثنيةوجيو: قال الشارح بعد ذكره أن اجلمع يف املثىن هو املختار
  .ووهم يف ذلك؛ إذا مل يقل به أحد من النحويني

  .جلاز" نفسامها"ولو قلت : فقال،  التثنية-يف شرح الفصول-وأجاز ابن إياز : قلت
مث انتقل إىل النوع الثاين من نوعي ، "تكن متبعا: "وكان الناظم أشار إىل منع اإلفراد والتثنية بقوله

  :فقال، عنويالتأكيد امل
  كلْتا مجيعا بالضمري موصال... وكُلا اذكر يف الشمول وكلَا 

__________  
  .١٦٤ التسهيل ص١

)٢/٩٦٨(  

  

  .فال يؤكد ا إال ذو أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه غري مثىن، وأما كل
  .وأما كال وكلتا فللمثىن، وأما مجيع فبمرتلة كل

  ".بالضمري موصال: "بعدها إىل ضمري املؤكد بقولهمث أشار إىل وجوب إضافة كل وما 
جاء اجليش كلُّه، والقبيلةُ كلُّها، والزيدان كلهم، والرجال كلهم أو كلها، أو كله على قياس : فتقول

وحكى اخلليل كلتهن عن " وجاء اهلندات كلهن أو كلها"، وهو ضعيف" هم أحسن الفتيان وأمجله"



  .بعض العرب، وكذلك تقول يف مجيع
  ".جاء الزيدان كالمها، واملرأتان كلتامها: "وتقول يف املثىن

  :فوائد" بالضمري موصال: "وقد فهم من قوله
  . ضمري مطابق للمؤكد؛ ألن أل فيه للعهد السابق يف النفس والعني١"أنه: "األوىل
، وجعلوا منه أنه ال حيذف استغناء بنيته، خالفا للفراء والزخمشري، ونقله بعضهم عن الكوفيني: الثانية

  .٣"إنا كلنا: أي"، ٢"إنا كُلا فيها: "قراءة من قرأ
  :وخرج على وجهني

  .٤"فيها"أنه حال من الضمري املرفوع يف : أحدمها
  .٦"إن" بدل من اسم ٥"أنه: "واآلخر

__________  
  . أ، جـ١
  . من سورة غافر٤٨ من اآلية ٢
  . أ، جـ٣
تقدم احلال على عامله : وفيه ضعفان: قال يف املغين". يهاف"من ضمري االستقرار املرفوع يف :  أي٤

  .بقطعها عن اإلضافة لفظا ومعىن، واحلال واجبة التنكري" كل"الظريف، وتنكري 
  . أ، جـ٥
  .وهو ال حيتاج إىل ضمري، "إن"بدل كل من اسم :  أي٦

)٢/٩٦٩(  

  

 أنه ١وذكر يف التسهيل، حوينيأن كال ال يضاف يف التوكيد إىل ظاهر، وعلى ذلك نصوص الن: الثالثة
  :٢قد يستغىن عن اإلضافة إىل الضمري باإلضافة إىل مثل الظاهر املؤكد بكل، وجعلَ منه قول كثري

  يا أشبه الناس كلِّ الناس بالقمر............... ... 
__________  

  ,١٦٤ التسهيل ص١
  .وهو من البسيط، كثري عزة:  قائله٢

  :وصدره
   أُجزى بذكركمكم قد ذكرتك لو

  .مضارع مبين للمجهول من اجلزاء، وهو املكافأة: أجزى: اللغة



خربية مبعىن كثري، وهي اسم مبين على السكون إما يف حمل رفع على أنه مبتدأ، وإما يف " كم: "اإلعراب
ذكرتك ذكرا كثريا، أو يف حمل نصب على أنه : أي، حمل نصب على أنه مفعول مطلق عامله ذكر

ذكر فعل ماض " ذكرتك"، حرف حتقيق" قد"، ذكرتك يف أوقات كثرية: أي، ه لتأوله بالوقتمفعول في
والتاء ضمري املتكلم فاعل والكاف ضمري املؤنثة املخاطبة مفعول به واجلملة يف حمل رفع خرب كم إن 

حرف " لو "،جعلتها يف حمل رفع مبتدأ، فإن جعلتها يف حمل نصب فهذه اجلملة ال حمل هلا ألا ابتدائية
فعل " أجزى"، دال على التمين أو حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب

مضارع مبين للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ونائب الفاعل ضمري 
طبني مضاف جار وجمرور متعلق بأجزى وذكر مضاف وضمري املخا" بذكركم"، مستتر وجوبا تقديره أنا

لو أجزى بذكري إياكم : إليه من إضافة املصدر إىل مفعوله، وإن قدرت لو شرطية فجواا حمذوف
توكيد " كل"، مضاف إليه" الناس"، حرف نداء ومنادى منصوب بالفتحة الظاهرة" يا أشبه"، السترحت

  .جار وجمرور متعلق بأشبه" بالقمر"، للناس
ومن حق الكالم أن يضيف لفظ التوكيد ، توكيد للناس" كل"مة فكل" الناس كل الناس: "الشاهد فيه

  .يا أشبه الناس كلهم: إىل ضمري غيبة عائد على املؤكد فيقول
  .٢/ ٤٠٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٢/ ١٢٣وذكره السيوطي يف اهلمع 

)٢/٩٧٠(  

  

املني، فلم يفضله إال على الناس نعتا مبعىن الك" كل"وال حجة فيه؛ الحتمال كون : وحنوه، قيل
  .الكاملني، وهو أمدح

  :تنبيهان
  .للمؤنث، هو املشهور" كلتا"للمذكر و" كال"ما ذكر أن : األول

  ".كلتيهما"عن " بكليهما"وقد يستغىن : ١وقال يف التسهيل
  :٢ومنه قول الشاعر

  إليك وقرىب خالد وحبيب... يمت بقرىب الزينبنيِ كلَيهِما 
  .بقرىب الشخصني: ٣"قال"هو من تذكري املؤنث محال على املعىن للضرورة، كأنه : ن عصفوروقال اب

  "كليهما"عن " بكلهما" أيضا أنه قد يستغىن ٤ذكر يف التسهيل: الثاين
__________  

  ,١٦٤ التسهيل ص١



  .وهو من الطويل، هو هشام بن معاوية:  قائله٢
 وهو علم -مثىن زينب-" الزينبني"،  القرابة-كون الراءبضم القاف وس-" بقرىب"، يتقرب" ميت: "اللغة
  .امرأة
  .وقرابة خالد وحبيب، ينسب إليك بقرابة الزينبني: املعىن

جار وجمرور متعلق بقوله ميت وعالمة " بقرىب"، فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه" ميت: "اإلعراب
توكيد " كليهما"، جمرور بالياء ألنه مثىنمضاف إليه " الزينبني"، جره كسرة مقدرة على األلف للتعذر

معطوف على قرىب " وقرىب"، متعلق بيمت" إليك"، جمرور بالياء نيابة عن الكسرة ألنه ملحق باملثىن
  .عطف عليه" حبيب"، مضاف إليه" خالد"، السابق

مال يف توكيد باالسم املوضوع لالستع" الزينبني"حيث أكد املثىن املؤنث " الزينبني كليهما: "الشاهد فيه
  ".كلتيهما"موقع " كليهما"فقد وقع ، "كليهما"مثىن املذكر وهو 

  ,٢/ ٤٠٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . ب٣
  .١٦٤ التسهيل ص٤

)٢/٩٧١(  

  

  .واملرأتان كلهما" جاء الرجالن كلُّهما: "فيقال على هذا، يف تأكيد املثىن" كلتيهما"و
  :مث قال

  من عم يف التوكيد مثل النافله... ا ككل فاعله واستعملوا أيض
يعين عامة، وتوصل إىل ذكرها بذكر وزا " فاعلة من عم"واستعملت العرب يف التوكيد وزن : أي

  .لتعذر دخوهلا يف النظم
  .إىل أا يؤكد ا ما سوى املثىن مما يؤكد بكل، وأا تضاف إىل ضمري املؤكد" ككل: "وأشار بقوله

  ".اء اجليش عامته، والقبيلة عامتها، والزيدون عامتهم، واهلندات عامتهنج: "فيقال
  .وذكرت مع كل مجيعا وعامة كما فعل سيبويه: قال يف شرح التسهيل

  ".مثل النافلة: "وأغفل ذلك أكثر املصنفني سهوا أو جهال، وإىل ذلك أشار بقوله
الزيادة على ما ذكره النحويون يف : لنافلة أييعين أن ذكر عامة يف ألفاظ التوكيد مثل ا: قال الشارح

هذا الباب، فإن أكثرهم أغفله، وليس هو يف حقيقة األمر نافلة على ما ذكروه؛ ألن من أجلِّهم سيبويه 
  .انتهى.  مل يغفله-رمحه اهللا-

  . مبعىن أكثرهم١"هي"إمنا : وقال" عامة"خالف املربد يف : قلت



  :فقال" كل"مث ذكر توابع 
  جمعاء أمجعني مث جمعا... أكدوا بأمجعا وبعد كل 

  ".والقبيلةُ كلُّها مجعاُء، والزيدون كلهم أمجعون، واهلندات كلهن مجع، جاء اجليش كلُّه أمجع: فيقال
__________  

  ".هو" ب، ويف أ، جـ ١

)٢/٩٧٢(  

  

  :أمران" وبعد كل: "وقد فهم من قوله
، ويف االرتشاف بدأت بكل مث بأمجع "كل"يتقدم على وفروعه ال " أمجع"واجب، وهو أن : أحدمها

  .على طريق األولوية: مرتبا، وقيل
  ".كل"غالب ال واجب، وهو أا ال تستعمل دون : والثاين

  :وقد أشار إىل جوازه بقوله
  مجعاء أمجعون مث مجع... ودون كل قد جييء أمجع 

  ".كل"وقد يغنني عن : ١وهو معىن قوله يف التسهيل
، فهو توكيد كما ٢"كل"يف القرآن بدون " أمجعني"وهو قليل، ويف االرتشاف كثر ورود : رحقال الشا

  .يؤكد بكل، وليس من باب االستغناء عن كل كما زعم ابن مالك
  :تنبيهات

، تفيد اختاذ الوقت، والصحيح أا ككل يف إفادة العموم مطلقا" أمجعني"ذهب الفراء إىل أن : األول
  .٣} وِينهم أَجمعنيلَأُغْ{: بدليل قوله

وأخواته بأبصع وبصعاء " أكتع"وقد يتبع ، وأخواته بأكْتع وكَتعاء وأكتعني وكُتع" أمجع"قد يتبع : الثاين
  .٤وأبصعني وبصع

  .أبتع وبتعاء وأبتعني وبتع: وزاد الكوفيون بعد أبصع وأخواته
  .استعمالهوإمنا مل يتعرض يف النظم لذلك؛ لقلة 

  .وال جيوز أن يتعدى هذا الترتيب: قال الشارح: الثالث
__________  

  ,١٦٥ التسهيل ص١
  .} لَموعدهم أَجمعني} ، {لَأُغْوِينهم أَجمعني{:  مثال ذلك قوله تعاىل٢
  . من سورة ص٨٢ من اآلية ٣



لة كلها مجعاء كتعاء بصعاء، والقوم كلهم أمجعون جاء اجليش كلُّه أمجع أكتع أبصع، والقبي: " نقول٤
عصب عكُت عمأكتعون أبصعون، واهلندات كلهن ج."  

)٢/٩٧٣(  

  

  .انتهى. وال جياء بأكتع وأخواته غالبا إال بعد أمجع وأخواته على هذا الترتيب: وقال يف شرح الكافية
  .ومراعاة هذا الترتيب هو املشهور

 ذا الترتيب أو ١وهو ظاهر قوله يف التسهيل، دأ بأي الثالثة شئت بعد أمجعوأجاز ابن كيسان أن تب
  .دونه

  .وأما أبصع وأبتع فال تبال بأيهما قدمت على اآلخر: وقال ابن عصفور
  .وأجاز الكوفيون وابن كيسان تقدمي أكتع على أمجع

  .ومذهب اجلمهور أنه ال يتقدم عليه
  .ستغناء بأكتع وأخواته عن أمجع وأخواته، ومذهب اجلمهور املنعوأجاز الكوفيون وابن كيسان أيضا اال

  حوال أكتعا: ٢وقوله
__________  

  ,١٦٥ التسهيل ص١
  .وهو من الرجز، مل أقف على اسم قائله:  قائله٢

  :ومتامه
  ..........حتملين الذَّلْفَاء... يا ليتين كنت صبيا مرضعا 

وهو مأخوذ من الذلف وهو ،  أصله وصف ملؤنث األذلف-بفتح الذال وسكون الالم-" الذلفاء: "اللغة
تاما كامال، " أكتعا"، عاما" حوال"، صغر األنف واستواء األرنبة، مث نقل إىل العلمية فسميت به امرأة

  .تام: أتى عليه حول كتيع أي: وهو من ألفاظ التوكيد مأخوذ من قوهلم
حرف متن ونصب والنون للوقاية " ليتين"، نهحرف تنبيه أو حرف نداء حذف املنادى م" يا: "اإلعراب

نعت، ومجلة كان وامسه وخربه " مرضعا"، خربه" صبيا"، فعل ماض ناقص والتاء امسه" كنت"، والياء امسه
فاعل واجلملة يف " الذلفاء"، فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول" حتملين"، يف حمل رفع خرب ليت

  .تأكيد" أكتعا"، ظرف زمان متعلق بتحمل" حوال"، "اصبي: "حمل نصب صفة ثانية لقوله
  .حيث أكد بأكتع وهو غري مسبوق بأمجع" حوال أكتعا: "الشاهد فيه

، ٩٤، والسيوطي ٢/ ١٥٧وابن عقيل ، ٢/ ٤٠٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه



 يف ٣٦٣ ، والشاهد رقم٢/ ١٢٣وذكره السيوطي يف اهلمع . ، وابن الناظم١١٧واملكودي ص
  .اخلزانة

)٢/٩٧٤(  

  

  .وإمنا حق أبصع أن جييء بعد أكتع، "أمجع أبصع: " قول بعضهم١"وشذ"وحنوه من الضرورات 
  . وأخواته أن جياء ن آخرا توابع ألبصع٢"بتع"، وإمنا حق "جمع بتع: "وأشد منه قول بعضهم

  .٣"للتأكيد"كيدا إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع، وليس الثاين تأ: الرابع
  .٤ال جيوز يف ألفاظ التوكيد القطع إىل الرفع، وال إىل النصب: اخلامس

جاء القوم "وال ، "قام زيد نفسه وعينه: "ال جيوز عطف ألفاظه بعضها على بعض، فال يقال: السادس
  .، وأجاز العطف بعضهم وهو قول ابن الطراوة"كلهم وأمجعون

 ففي تعريفه ٥"وتوابعه"وأما أمجع ، رف، أما ما أُضيف إىل الضمري فظاهرألفاظ التوكيد معا: السابع
  :قوالن

  .٦أنه بنية اإلضافة، ونسب إىل سيبويه: أحدمها
  .٧أنه بالعلمية علِّق على معىن اإلحاطة: والثاين

__________  
  ".وهو مثل"ويف أ ،  ب، جـ١
  . أ، ب٢
  ".التأكيد"ويف أ، ب ،  جـ٣
  ,٣/ ٥٨صبان . نافاة القطع مقصود التوكيد هـعلى املختار مل:  أي٤
  ".وأخواته" ويف أ ٥
هذا ينايف ما قدمه من امتناع حذف الضمري استغناء بنية اإلضافة، واحلق أنه ال منافاة؛ ألن ما :  قيل٦

  ,٣/ ٣٨صبان . تقدم يف غري أمجع وتوابعه هـ
حاطة يورث اختالل الكالم؛ إذ وال خيفى أن جعل مدلوله اإل، وضع على معىن هو اإلحاطة:  أي٧

ذي : فلعل يف العبارة حذف مضاف أي، جاء القوم اإلحاطة": جاء القوم أمجع"يكون حينئذ معىن 
  .٣/ ٥٩صبان . على أن اإلحاطة مصدر املبين للمفعول هـ، اإلحاطة

)٢/٩٧٥(  

  



هى، ولكون هذه وتعريفها تعريف علمي كتعريف أسامة انت:  يف البديع١قال حممد بن مسعود الغزين
  .األلفاظ معارف منع البصريون نصبها على احلال

  :وقوله
  وعن حناة البصرة املنع مشل... وإن يفد توكيد منكور قُبِل 

وأجاز بعض الكوفيني مطلقا مؤقتة "مذهب الكوفيني واألخفش جواز توكيد النكرة إذا كانت مؤقتة 
اجلواز ذهب املصنف؛ إلفادته ولورود السماع  وإىل ٣ومنع ذلك البصريون، ٢"أو غري مؤقتة، كانت

  .٤به
   حيمل كالمه؟٥"املذهبني"على أي : فإن قلت

  .ظاهر النظم موافقة الثاين، إذ مل يشترط يف اجلواز غري اإلفادة: قلت
يقتضي موافقة األول إذ ، وإن أفاد توكيد النكرة جاز وفاقا لألخفش والكوفيني: ٦وقوله يف التسهيل
  .فقه من الكوفيني خصوا ذلك باملؤقتة على ما نقل عنهماألخفش ومن وا

  .املقيد وغريه" املنع مشل: "وقوله
__________  

: وقال ابن هشام بن الذكي صاحب كتاب البديع. هكذا مساه أبو حيان،  حممد بن مسعود الغرين١
  .ل النحوينيإنه خالف فيه أقوا: أكثر أبو حيان من النقل عنه، وذكره ابن هشام يف املغين وقال

  .ومل أعرف شيئا من أحواله:  قال السيوطي يف البغية٢
  . أ، جـ٣
: تقول، أو غري حمدودة كوقت وزمن وحني،  سواء أكانت حمدودة كيوم وليلة وشهر وحول٤
  ".اعتكفت شهرا كله"

  :وقوله
  يا ليت عدة حول كله رجب... لكنه شاقَه أَنْ قيل ذا رجب 

  ".ولنياملذهبني األ" ويف ب، جـ ٥
  .١٦٥ التسهيل ص٦

)٢/٩٧٦(  

  

  :وقوله
  عن وزن فَعلَاء ووزن أَفْعال... واغْن بكلتا يف مثىن وكلَا 

خالفا للكوفيني ، أمجعان وال مجعاوان: استغين يف تثنية املثىن بكال وكلتا عن تثنية أمجع ومجعاء، فال يقال



  .اعوابن خروف يف إجازم تثنيتهما قياسا معترفني بعدم السم
  هل جيري خالفهم يف توابع أمجع ومجعاء؟: فإن قلت

  :وقوله، يف كالم بعضهم ما يشعر بإجراء اخلالف فيها، والقياس يقتضي إجراءه: قلت
  بالنفس والعني فبعد املنفصل... وإن تؤكد الضمري املتصل 

  ........... ... .....................عنيت ذا الرفع
 بضمري ٢"قبلها"فال بد من توكيده ، ري املرفوع املتصل بالنفس أو بالعني إذا أكد الضم١"أنه: "يعين

  ".قمت أنت نفسك"و" قُم أنت نفسك: "مرفوع منفصل، فتقول
  فهل توكيده بذلك واجب؟: فإن قلت

  . منفصل٣"مرفوع"مل جيز إال بعد توكيده بضمري : قال يف شرح الكافية: قلت
  .ز، وهو موافق لنصوص غريه من النحوينيمل جي" قوموا أنفسكم: "فلو قلت

  وال يؤكد ما غالبا ضمري رفع متصل إال بعد توكيده: ٤وقال يف التسهيل
__________  

  . أ، جـ١
  ".قبلهما"ويف ب ،  أ، جـ٢
  . أ، جـ٣
  .١٦٥ التسهيل ص٤

)٢/٩٧٧(  

  

" قاموا أنفسهم"ى ضعف إىل ما ذكره األخفش يف املسائل من أنه جيوز عل" غالبا: "مبنفصل وأشار بقوله
  .ويف عبارة الفارسي ال حيسن

  ":فرع"
فال يتوهم أنه . وهذا بال خالف" لكم"جاز دون توكيد للفصل الذي هو " هلم لكم أنفسكم: "إذا قلت

أن املنفصل يؤكد ما بال " املتصل: "وقد فهم من قوله. ذكره يف االرتشاف، ال بد فيه من التأكيد
  .شرط

" رأيتك نفسك: "فتقول،  ما بال شرط١"يؤكد"أن املنصوب وارور " ذا الرفععنيت : "ومن قوله
  ".مررت بِك نفِسك"و

  .وإن شئت أكدما باملنفصل
  :وقوله



  سوامها والقيد لن يلتزما... وأكدوا مبا ....... 
 مل يلتزم توكيده ، ضمري الرفع املتصل٢"ا"أن ما سوى النفس والعني من ألفاظ التوكيد إذ أكد : يعين

  ".قوموا كلكم: "مبنفصل، وهو املعين بالقيد، ولكن جيوز فتقول
  .لكان حسنا، "أنتم كلكم: "ولو قلت

  :انتقل إىل التوكيد اللفظي فقال، وملا فرغ من التوكيد املعنوي
  مكررا كقولك ادرجي ادرجي... وما من التوكيد لفظي جيي 

  .قويته مبوافقه معىنإعادة اللفظ أو ت: التوكيد اللفظي
واجلملة، ، ويكون يف االسم والفعل واحلرف واملركب غري اجلملة" ادرجي ادرجي: "فاألول كقولك

  ".جاء زيد زيد: "حنو
__________  

  ".يؤكدان"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".ما" ب، جـ، ويف أ ٢

)٢/٩٧٨(  

  

  ١أتاك أتاك الالحقون................... ... 
معن معون.  

  ٢وحتام حتام العناء املطول............. ... 
__________  

  .وهو من الطويل،  مل أقف على اسم قائله١
  :ومتامه

  احبِسِ احبِسِ... .... فأين إىل أين النجاة ببغليت 
فال مفر من أن ، أين أذهب؟ وإىل أي مكان أجنو ببغليت؟ وقد جاء الذين يالحقونين ويطلبونين: املعىن

  .ويقف حيث هو وليكن ما يكون، يستسلم اإلنسان للقدر
  .فخاطب نفسه بذلك، والظاهر أن الشاعر كان فارا من قومه يالحقونه

واجلار ، اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل جر بإىل حمذوفة يدل عليها ما بعدها" فأين: "اإلعراب
جار وجمرور " ببغليت"، مبتدأ مؤخر" النجاة"، يتوكيد لفظ" إىل أين"، وارور متعلق مبحذوف خرب مقدم

فعل " احبس"، فاعل" الالحقون"، توكيد لفظي" أتاك"، فعل ماض والكاف مفعول" أتاك"، متعلق بالنجاة
  .توكيد لفظي" احبس"، أمر وفاعله مستتر فيه



  .فقد أكد الفعل تأكيدا لفظيا، "أتاك أتاك: "الشاهد فيه
  .، وابن الناظم٢/ ١٠١وابن هشام ، ٢/ ١٦٠ابن عقيل : ةذكره من شراح األلفي: مواضعه

  .وهو من الطويل، هو الكميت بن زيد األسدي:  قائله٢
  :وصدره

  فتلك ولَاة السوء قد طال ملكهم
إىل : مبعىن" حتام"، وهو الذي يتوىل أمور الناس،  مجع والٍ-بضم الواو-الوالة " والة السوء: "اللغة

" ما"فرقا بني : أي، وحذفت ألفها فرقا بني اخلرب واالستفهام، ا استفهاميةمىت؛ فحىت غائية وما بعده
  .الطويل" املطول"،  املشقة والتعب-بفتح العني وختفيف النون-" العناء"، املوصولة واالستفهامية

حرف " قد"، مضاف إليه" السوء"، خربه مرفوع بالضمة الظاهرة" والة"، مبتدأ" فتلك: "اإلعراب
حىت حرف جر وما اسم " حتام"، فاعل والضمري مضاف إليه" ملكهم"، فعل ماض" طال"، حتقيق

، مبتدأ مؤخر" العناء"، جار وجمرور توكيد لألول" حتام"، استفهام وارور متعلق مبحذوف خرب مقدم
  .نعت للعناء" املطول"

يد املركب غري اجلملة وهو من نوع توك، فإنه توكيد لفظي بإعادة األول بلفظه" حتام حتام: "الشاهد فيه
  .مبركب غري مجلة، فإن اجلار وارور مركب من كلمتني، ولكنه مركب غري تام

  .٢/ ٤٠٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٩٧٩(  

  

  ١لك اهللا لك اهللا... و ................... 
  .وأكثر ما جييء مؤكد جلملة: قال الشارح

  .انزل نزال: حنو: والثاين
  :٢قال

  صمي ملا فعلت يهود صمام............. ... 
__________  

  .وهو من اهلزج، مل أقف على قائله:  قائله١
  : قبله٢

  وال يف البعد أنساه... يا من لست أقاله 
  .... ... .........لك اهللا على ذاك

  .ذا الفعلفعل مضارع من القلَى، وهو البغض والكراهية الشديدة يف ه" أقاله: "اللغة



  .وراعيا، وكالئا إياه، يدعو ملخاطبه بأن يكون اهللا حافظا له: املعىن
الالم حرف جر والكاف ضمري املخاطب مبين على الفتح يف حمل جر، واجلار وارور " لك: "اإلعراب

لة مجلة من خرب مقدم ومبتدأ مؤخر، وهذه اجلم" لك اهللا"، مبتدأ مؤخر" اهللا"، متعلق مبحذوف خرب مقدم
  .مؤكدة للجملة األوىل

  .فإن اجلملة الثانية تأكيد لفظي للجملة األوىل" لك اهللا لك اهللا: "الشاهد فيه
  .، وابن الناظم٢/ ٤٠٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

وهو ، هو األسود بن يعفر أحد شعراء العرب يف اجلاهلية، وكان من ندماء النعمان بن املنذر:  قائله٢
  .لكاملمن ا

  :وصدره
  .....فرت يهود وأسلمت جرياا

،  فعل أمر مسند لياء املخاطبة املؤنثة-بفتح الصاد وتشديد امليم-" صمي"، اسم قبيلة" يهود: "اللغة
  . اسم علم للداهية-بفتح الصاد وآخره مكسور مثل قطام-" صمام"، مبعىن اخرسي

الواو عاطفة وأسلم فعل ماض " وأسلمت"، لفاع" يهود"، فعل ماض والتاء للتأنيث" فرت: "اإلعراب
مفعول به ألسلم منصوب وضمري الغائبة مضاف " جرياا"، والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر فيه

الالم حرف جر وما اسم " ملا"، فعل أمر مبين على حذف النون وياء املخاطبة فاعله" صمي"، إليه
فاعل واجلملة ال حمل " يهود"، عل ماض والتاء للتأنيثف" فعلت"، موصول واجلار وارور متعلق بصمي

اسم فعل أمر مبين على السكون وفاعله ضمري مستتر فيه وهذه اجلملة " صمام"، هلا صلة املوصول
  .مؤكدة توكيدا لفظيا جلملة صمي

  .وهي تقوية لألول" صمي: "توكيد لفظي لقوله" صمام"فإن ، "صمي صمام: "الشاهد فيه
  .٢/ ٤٠٩ن شراح األلفية األمشوين ذكره م: مواضعه

)٢/٩٨٠(  

  

  .ومنه توكيد الضمري املتصل باملنفصل
  :١ومنه قوله

  أَجلْ جري إن كانت أُبيحت دعاثره.............. ... 
  ".مكررا: "عبارته ظاهرة يف تناول األول دون الثاين لقوله: فإن قلت

  . لفظه كما ذكر الشارح تناوهلماإذا محل على تكرار معىن املؤكد، ومل خيتص بتكرار: قلت
  ما إعراب صدر البيت؟: فإن قلت



__________  
  .وهو من الطويل، هو مضرس بن ربعي:  قائله١

  :وصدره
  ...وقلن على الفردوس أول مشرب

لبين :  البستان، وأراد به هنا روضة دون اليمامة وقيل-بكسر الفاء وسكون الراء-" الفردوس: "اللغة
على ما هو -بفتح اجليم وسكون الياء وكسر الراء-" جري"،  مثل نعم يف الوزنحرف" أجل"، يربوع

األصل يف التخلص من التقاء الساكنني، ورمبا فتحوا الراء وجعلوها مثل أين وكيف وقصدوا بذلك 
 وهو احلوض الذي مل يتأنق -بضم الدال وسكون العني وضم الثاء-مجع دعثور " دعاثره"، التخفيف

  .صاحبه يف صنعه
فعل ماض مبين على السكون التصاله بنون النسوة وهي فاعل مبين على الفتح يف حمل " قلن: "اإلعراب

مضاف " مشرب"، مبتدأ مؤخر" أول"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" على الفردوس"، رفع
رف حرف جواب تأكيد حل" جري"، حرف جواب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب" أجل"، إليه

،  حرف شرط جازم-بكسر اهلمزة-" إن"، اجلواب األول مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب
أبيح فعل ماض مبين للمجهول والتاء للتأنيث " أبيحت"، فعل ماض فعل الشرط يف حمل جزم" كانت"

، هومجلة الفعل ونائب فاعله يف حمل نصب خرب كان تقدم على امس، ونائب الفاعل ضمري مستتر فيه
  .اسم كان مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة" دعاثره"

وذلك ، "جري: "توكيدا لفظيا بقوله" أجل"ألن كلتيهما مبعىن اإلجياب، فأكد " أجل جري: "الشاهد فيه
  .من قبيل إعادة األول بلفظ مرادف له يف املعىن

  .، وابن الناظم٢/ ٤٠٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٩٨١(  

  

  .خرب املوصول" جيي"و، خرب مبتدأ حمذوف، واجلملة صلة" لفظي"موصولة و" ما: "لتق
  .جييء مكررا، والذي هو من التوكيد لفظي: أي

  :قوله
  إال مع اللفظ الذي به وصل... وال تعد لفظ ضمري متصل 

  .وحنوه؛ ألن إعادته جمردا خترجه عن االتصال" قمت قمت: "تقول
  :مث قال

، إن زيدا قائم: "أن احلرف ال يعاد إال مع ما اتصل به أوال؛ لكونه كاجلزء منه حنو: يعين" فكذا احلرو"



  :١وال يعاد وحده إال ضرورة، نص عليه ابن السراج كقوله" يف الدار زيد، يف الدار"و" إن زيدا قائم
__________  

  .مل يعنيهو لرجل من بين أسد : وقيل، هو مسلم بن معبد الواليب األسدي:  قائله١
  :وصدره

  ...فال واهللا ال يلفى ملا يب
  .وهو من الوافر

  .الذي يب" ملا يب"ال يوجد، من ألفى إذا وجد، " ال يلفى: "اللغة
، يقسم أنه ال يوجد للذي به من املوجدة واألمل، وال للذي عند خصومه من احلقد والضغينة: املعىن

ة األحقاد والضغائن، بعد أن تفاقم اخلطب وعظم عالج، وليس هناك أمل يف املودة واملصاحلة وإزال
  .اخلالف

حرف قسم وجر متعلق بفعل قسم " واهللا"، زائدة لتوكيد القسم" ال"و، الفاء عاطفة" فال: "اإلعراب
ما موصولة جمرورة بالالم " ملا"، فعل مضارع مبين للمجهول جواب القسم" يلفى"، نافية" ال"، حمذوف

زائدة لتأكيد النفي، والالم " ال"الواو عاطفة و" وال للما م"، مبحذوف صلةمتعلق " يب"، متعلق بيلفى
األوىل حرف جر والالم الثانية مؤكدة لألوىل، وما اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر بالالم 

 ،م متعلق مبحذوف صلة املوصولة، األوىل، واجلار وارور معطوف بالواو على اجلار وارور السابق
  .نائب فاعل يلفى" دواء"، ظرف متعلق بيلفى" أبدا"

فالالم الثانية توكيد لألوىل اجلارة، ومل يفصل بينهما فاصل مع أن الالم ليست من " للما: "الشاهد فيه
، أحرف اجلواب وهو شاذ؛ ألن احلرف املؤكد موضوع على حرف هجائي واحد ال يكاد يقوم بنفسه

  ". ملا بهملا: "ولو جاء على الصواب لقال
  .وابن الناظم، ٣/ ١٥٢، وابن هشام ٢/ ٤١٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/٩٨٢(  

  

  وال للما م أبدا دواء... 
  .وتبعه ابن هشام، "إن إن زيدا قائم: "وأجاز الزخمشري

  .وقوله مردود؛ لعدم إمام يستند إليه ومساع يعتمد عليه: قال يف شرح التسهيل
  :١ة له يف قول الشاعروال حج

  يرين من أجاره قد ضيما... إن إن الكرمي حيلُم ما مل 
  .فإنه من الضرورات



__________  
  .وهو من اخلفيف، مل أقف على اسم قائله:  قائله١

، مبين للمجهول " ضيم"، جعله يف جواره ومحايته" أجاره"، من احللم وهو األناة والتعقل" حيلم: "اللغة
  .خبس حقهظلم و: أي

ما مل ير أن من أجاره وجعله يف محاه قد ظلم ، إن الكرمي اخللق يتحلى باحللم والتعقل يف تصرفاته: املعىن
  .واعتدى عليه، فعند ذلك يذهب عنه حلمه ويبطش ذا الظامل املعتدي على من التجأ إليه

" ما"، اجلملة خرب" حيلم"، اامسه" الكرمي"، الثانية توكيد هلا" إن"، حرف توكيد ونصب" إن: "اإلعراب
دخلت عليه يف تأويل " ما"و، مضارع مؤكد بالنون اخلفيفة يف حمل جزم بلم" يرين"، مصدرية ظرفية

، اسم موصول مفعول لريى" من"، حيلم مدة عدم رؤيته: أي، مصدر بإضافة اسم زمان منصوب بيحلم
لمجهول ونائب الفاعل ضمري مستتر وفعل ماض مبين ل، حرف حتقيق" قد ضيما"، اجلملة صلة" أجاره"

  .بصرية، ومفعول ثان إن كانت علمية" يرى"واجلملة يف حمل نصب صفة ملن أو حال إن جعلت ، فيه
مع أنه ليس من حروف ، بإعادته من غري فاصل بينهما" إن"حيث أكد احلرف " إن إن: "الشاهد فيه

  .وهو شاذ ال يقاس عليه، اجلواب
، وذكره السيوطي يف ٣/ ١٥٢، وابن هشام ٢/ ٤١٠األمشوين : أللفيةذكره من شراح ا: مواضعه

  .٢/ ١٢٥اهلمع 

)٢/٩٨٣(  

  

  :تنبيه
  :٢ومثّل الفصل بقوله. مل يعد يف غري ضرورة إال معموال مبثل عامله أوال أو مفصوال: ١قال يف التسهيل

  أعناقها مشددات بقرن... حىت تراها وكأنّ وكأنْ 
  :٣وبقوله

  هل آتينهمليت شعري هل مث 
__________  

  ,١٦٦ التسهيل ص١
  .وهو من الرجز، األغلب العجلي: وقيل، هو خطام ااشعي يصف إبال:  قائله٢

 حبل تربط به اإلبل ويقرن -بفتح القاف والراء-" قرن"،  وهي الرقبة-مجع عنق-" أعناقها: "اللغة
  .بعضها إىل بعض

إن أصحاب هذه اإلبل يستحثوا على السري بنظام : قوليصف إبال يف سرعة سريها وانتظامه في: املعىن



  .حىت إن من يراها يظن أن أعناقها مربوط بعضها إىل بعض حببال، واعتدال
فعل مضارع والفاعل ضمري أنت والضمري البارز مفعول " تراها"، حرف غاية وجر" حىت: "اإلعراب

الثانية " وكأن"، ن حرف تشبيه ونصبالواو للحال وكأ" وكأن"، وهو عائد على اإلبل يف بيت قبله
متعلق " بقرن"، خربها" مشددات"، اسم كأنّ األوىل واهلاء مضاف إليه" أعناقها"، توكيد وخففت للقافية

  .مبشددات، وسكن للشعر
مع أا ليست من -مبثلها مع عدم الفاصل مبعمول األوىل " كأن"حيث أكد " كأن وكأن: "الشاهد فيه

  .أخف يف الشذوذ من سابقه؛ ألنه فصل هذا بواو العطف وهذا -حروف اجلواب
وذكره ، ، وابن الناظم٣/ ١٥٢، وابن هشام ٢/ ٤١٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ١٢٥السيوطي يف اهلمع 
  .وهو من اخلفيف، هو الكميت بن معروف:  قائله٣

  :ومتامه
  أم حيولن دون ذاك احلمام......... ... 

  . املوت-بكسر احلاء-" احلمام"، أزورهم وأراهم" آتينهم: "اللغة
يتلهف على أحبابه الذين فارقهم، ويتمىن أن يزورهم ويراهم أو مينع من التمتع برؤيتهم وقوع : املعىن

  .املوت عليه أو عليهم
، اسم ليت منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم" شعري"، حرف متن ونصب" ليت: "اإلعراب

  =توكيد لالستفهام " هل"، حرف عطف" مث"، حرف استفهام" هل"، ء املتكلم مضاف إليهويا

)٢/٩٨٤(  

  

  :١الفصل بالوقف كقوله، ومن الفصل املسموع: قال
__________  

فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة والفاعل ضمري مستتر " آتينهم"، السابق= 
فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون " حيولن"، حرف عطف" أم"، هوضمري الغائبني مفعول ب

" احلمام"، ذا مضاف إليه والكاف حرف خطاب" ذاك"، ظرف متعلق بيحول" دون"، التوكيد الثقيلة
  .فاعل حيول مرفوع بالضمة الظاهرة

ولكنه مل ، "مث"ف األوىل ل الثانية مع الفصل بينهما باحلر" هل"حيث أكد " هل مث هل: "الشاهد فيه
ومع شذوذه فهو أخف من غريه لوجود الفاصل، ، وهذا شاذ" آتينهم"يأت مبدخول املؤكد فاصال وهو 

  ".مث هل آتينهم، هل آتينهم: "ولو وافق القياس لقال



  ,٢/ ١٢٥وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٤١٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .وهو من الرجز، ائلهمل أقف على اسم ق:  قائله١

" تأسيا"،  احلزن-بفتح اهلمزة والسني مقصورا-" األسى"، النسيان: فعل مضارع أصله" ينسك: "اللغة
  .ممتنعا" مستعصما"،  املوت-بكسر احلاء وختفيف امليم-" محام"، الصرب واالقتداء بغريه من الصابرين

فال ، برين؛ ألن أحدا ال يعتصم عن املوتال ينسك احلزن على من مات منك حسن التأسي بالصا: املعىن
  .فائدة حينئذ للجزع وترك التأسي بالصابرين

فعل مضارع جمزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف الياء والكاف ضمري " ينسك"، ناهية" ال: "اإلعراب
الفاء " فما"، مفعول ثان لينسي منصوب بالفتحة الظاهرة" تأسيا"، فاعل" األسى"، املخاطب مفعول أول

اسم ما " أحد"، جار وجمرور متعلق مبستعصما" من محام"، للتعليل وما حرف نفي يعمل عمل ليس
  .خرب ما منصوب ا وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة" مستعصما"، النافية

  .فإنه كرر احلرف الواحد للتأكيد اللفظي، ولكن فصل بينهما بالوقف" فما ما: "الشاهد فيه
  .٢/ ١٢٥وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٤١٠ح األلفية األمشوين ذكره من شرا: مواضعه

)٢/٩٨٥(  

  

  ما من محام أحد مستعصما... ال ينِسك األسى تأسيا فما 
  .فظاهره أن مثل ذلك جيوز اختيارا

  :وصرح يف الكافية وشرحها بقلة
  حىت تراها وكأن وكأن

  .ومل جيعل للفصل فيه أثرا
  : فقالمث استثىن من احلروف اجلوابية

  به جواب كنعم وكبلَى... غري ما حتصال ..... 
  ".بلى بلى"و" ال ال "و" نعم نعم: "فيجوز أن يؤكد بإعادة اللفظ من غري اتصاله بشيء فتقول

  .وذلك ألن احلرف اجلوايب كاملستقل؛ لصحة االستغناء به عن ذكر ااب به
  :وقوله

  ضمري اتصلأكد به كل ... ومضمر الرفع الذي قد انفصل 
  ".مررت بك أنت: "وارور حنو، "رأيتك أنت: "واملنصوب حنو، "قمت أنت: "فيؤكد به املرفوع حنو

  .وهذا من قبيل التوكيد اللفظي
  ":تنبيه"



فمذهب البصريني أنه بدل، ومذهب " رأيتك إياك: "إذا أتبعت املتصل املنصوب مبنفصل منصوب حنو
  .الكوفيني أنه توكيد

قوهلم عندي أصح؛ ألن نسبة املنصوب املنفصل من املنصوب املتصل كنسبة املرفوع و: قال املصنف
  .واملرفوع تأكيد بإمجاع" فعلت أنت: "املنفصل من املرفوع املتصل يف حنو

)٢/٩٨٦(  

  

  .بدال" قمت أنت"بإمجاع أنه جيوز، ال أنه يتعني فإم قد أعربوا : وكأنه يعين بقوله: قيل
  .مينع من إعرابه بدال، وال يبدل مضمر من مضمر: ١يلقوله يف التسه: قلت

__________  
  .١٧٢ التسهيل ص١

)٢/٩٨٧(  

  

  :العطف
  ......... إما ذو بيان أو نسقالعطف

  .أو ذو نسق: يعين
  .عطف بيان وعطف نسق: والعطف كما ذكر قسمان

  .النظم، وقد يستعمل مبعىن املنسوق: والنسق لغة
  :عطف البيان

  :وقوله
  لغرض اآلن بيان ما سبقوا.... 
  .عطف البيان: يعين

  :وقوله
  حقيقة القصد به منكشفه... فذو البيان تابع شبه الصفه 

يف التوضيح والتخصيص خمرج لعطف النسق : أي" شبه الصفه: "وقوله. جنس يشمل اخلمسة": تابع"
  .والبدل والتوكيد

ال ، منا هو بشرح وتبيني حلقيقة املقصودأن إيضاحه للمتبوع إ: يعين" حقيقة القصد به منكشفه: "وقوله
  .بداللة على معىن يف املتبوع أو يف سببه، وبذلك فارق النعت



  :وقوله
  ما من وفاق األول النعت ولي... فأولينه من وفاق األول 

ملا كان عطف البيان مبرتلة النعت، وجب أن يوافق متبوعه يف أربعة من عشرة كالنعت اخلالص، فيوافقه 
  .واإلفراد أو التثنية أو اجلمع، والتذكري أو التأنيث، فع أو النصب أو اجلر، والتعريف أو التنكرييف الر

  :نص عليه بقوله، وملا كان يف ورود عطف البيان نكرة تابعا لنكرة خالف

)٢/٩٨٨(  

  

  كما يكونان معرفني... فقد يكونان منكَّرين 
  .ي وابن عصفور إىل جواز تنكريمها، وإليه ذهب املصنفذهب الكوفيون والفارسي وابن جين والزخمشر

وليس قول من منع بشيء؛ ألن النكرة تقبل التخصيص باجلامد : قال، أجازه أكثرهم: وقال الشارح
  ".لبست ثوبا جبةً: "كما تقبل املعرفة التوضيح به، كقولك

  .١}  زيتونةيوقَد من شجرة مباركَة{: ونظريه من كتاب اهللا تعاىل
ذهب أكثر النحويني إىل امتناعه، وزعم الشلوبني أن مذهب البصريني التزام وتعريف : وقال ابن عصفور

  .التابع واملتبوع يف عطف البيان
  .امسا أو كنية أو لقبا، ومل أجد هذا النقل من غري جهته، ونقل عن بعضهم ختصيصه بالعلم: قال املصنف

  :تنبيهان
:  كالمه أن ختالفهما يف التعريف والتنكري ممتنع، وأجازه الزخمشري فجعل قوله تعاىلفهم من: األول

}يماهرقَامِ إِب{عطف بيان على } ماتنيب اتوهو خمالف إلمجاع الفريقني، فال يلتفت إليه:  قيل٢} آي.  
:  يف شرح الكافيةاشترط اجلرجاين والزخمشري زيادة ختصيص عطف البيان على متبوعه، قال: الثاين

  .وليس بصحيح؛ ألن عطف البيان يف اجلامد مبرتلة النعت
مع أن ختصيص هذا زائد على ،  عطف بيان٣"يا هذا ذا اجلمة"من " ذا اجلُمة"وقد جعل سيبويه : قال

  .ختصيصه
__________  

  .وزيتونة عطف بيان لشجرة،  من سورة النور٣٥ من اآلية ١
  .عمران من سورة آل ٩٧ من اآلية ٢
  . الشعر الواصل إىل املنكب-بضم اجليم- اجلمة ٣

)٢/٩٨٩(  

  



زعم أكثر املتأخرين أن متبوع عطف البيان ال يفوقه يف االختصاص بل يساويه، : وقال يف شرح التسهيل
  .أو يكون أعم منه

  .وهو مذهب سيبويه: قال، والصحيح جواز األوجه الثالثة
  .فتحصلت ثالثة مذاهب: قلت

  :وقوله
  ... .................احلا لبدلية يرى وص
فجائز جعله بدال، إال يف موضعني أشار إىل أحدمها ،  بأنه عطف بيان١"عليه"أن كل ما حكم : يعين

  :بقوله
  غالم يعمرا: يف غري حنو

" يا أخانا زيدا: "ويعين به ما كان مفردا معرفة معربا ومتبوعه منادى، فإنه ينصب بعد منصوب حنو
  .٢"يا غالم يعمرا: "ومثله، "يا غالم زيدا أو زيد: "ينصب ويرفع بعد مضموم حنوو

فهذا وحنوه عطف بيان ال بدل، إذ لو جعل بدال تعني بناؤه على الضم؛ ألن البدل يف نية تكرار العامل، 
  :مث أشار إىل اآلخر بقوله. فيلزم تقدير حرف النداء معه خبالف عطف البيان

  كريوحنو بشر تابع الب
وهو غري صاحل إلضافتها إليه كقول ، ٣"وإليه"ويعين به ما كان تابعا رور بإضافة صفة مقرونة بال 

  :٤الشاعر
__________  

  . أ١
  .منصوب عطف بيان على حمل غالم،  علَم منقول من املضارع-بضم امليم وفتحها- يعمرا ٢
  . أ، جـ٣
 زوج اخلرنق أخت -ها بأن جده قَتل بشر بن عمرومن قصيدة يفتخر في-هو املرار األسدي :  قائله٤

  . =وهو من الوافر، طرفة بن العبد

)٢/٩٩٠(  

  

  عليه الطري ترقبه وقوعا... أنا ابن التارك البكري بشرٍ 
فبشر عطف بيان، وال جيوز أن يكون بدال ملا يلزم من تقدير إضافة التارك إليه؛ ألن البدل يف نية تكرار 

  .صاحل لذلك، إذ ال يضاف ما فيه أل إىل عارٍ منهاالعامل، وهو غري 
  .وال على عطف البيان، ونقل عن املربد أنه ال جيوز يف بشر إال النصب، وال جييز جره ال على البدل



  .أن يكون بدال؛ ألن مذهبه جواز إضافة ما فيه أل إىل مجيع املعارف" بشر"وأجاز الفراء يف 
  :أشار بقوله، وإىل تضعيف مذهبه

  وليس أن يبدل باملرضي
  .عن الفارسي أيضا" بشر"وقد نقل جواز البدل يف 

__________  
  .تنتظره" ترقبه"، املنسوب إىل بكر بن وائل" البكري"، اسم فاعل من ترك" التارك: "اللغة= 

الة مثخنا باجلراح يف ح، يصف نفسه بالشجاعة وأنه ابن الذي ترك البكري بشرا جمندال يف العراء: املعىن
  .فهو شجاع من نسل شجاع، يرثى هلا، تنتظر الطري خروج روحه لتهبط عليه وتنهش من جسده

مضاف إىل التارك من إضافة اسم " البكري"، مضاف إليه" التارك"، خرب" ابن"، مبتدأ" أنا: "اإلعراب
، مقدمجار وجمرور متعلق مبحذوف خرب " عليه"، عطف بيان على البكري" بشر"، الفاعل إىل مفعوله

فعل " ترقبه"، وإما حال من البكري، مبتدأ مؤخر واجلملة يف حمل نصب إما مفعول ثان للتارك" الطري"
حال من " وقوعا"، مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه واهلاء مفعول، واجلملة يف حمل نصب حال من الطري

  .الضمري املستتر يف ترقبه
وال جيوز ، "البكري"يتعني فيه أن يكون عطف بيان على " بشر"فإن " التارك البكري بشر: "الشاهد فيه

  .أن يكون بدال
، ٢/ ١٦٥، وابن عقيل ٢/ ١٦١، وابن هشام ٢/ ١٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

وذكره السيوطي يف . ١/ ٩٣ويف كتاب سيبويه ، ، وابن الناظم١٩٩، واملكودي ص٩٦والسيوطي ص
  . يف اخلزانة٢٩٩، والشاهد رقم ٣/ ٧٣، وابن يعيش ٣/ ١٢٢اهلمع 

)٢/٩٩١(  

  

  :تنبيه
  :مل يتعرض هلا، استدرك على املصنف أمور ينفرد ا عطف البيان

  ".هند ضربت الرجل أخاها: "أن يفتقر الكالم إىل رابط، وال رابط إال التابع حنو: األول
لناس الرجال والنساء أو زيد أفضل ا: "أن يضاف أفعل التفضيل إىل عام ويتبع بقسيميه حنو: الثاين

  ".النساء والرجال
  ".يا أيها الرجل غالم زيد: " أيضا مبضاف حنو١"به"أن يتبع املوصوف : الثالث
  ".بأي الرجلني زيد وعمرو مررت: "أن يتبع جمرور أي مبفضل حنو: الرابع

  ".كال الرجلني زيد وعمرو قال ذلك: "أن يتبع جمرور كال مبفضل حنو: اخلامس



  .فال حاجة لذكرها، "يا غالم يعمرا"خر يف باب النداء، وهي مفهومة من تعليل ومسائل أ
__________  

  . أ، جـ١

)٢/٩٩٢(  

  

  :عطف النسق
   ... .........................عطف النسقتالٍ حبرف متبع 

  .خيرج األربعة" حبرف متبع: " جنس يشمل اخلمسة، وقوله-أي تابع-" تال"
  ؟"متبع: " خيرج غري احملدود، فما فائدة قوله"حبرف: "قوله: فإن قلت

  ".أسد: مررت بغضنفر أي: "لورد حنو" حبرف: "لو اقتصر على قوله: قلت
  .٢ليس مبتبع" أي"خرج؛ ألن " متبع: "فلما قال، ١فإنه تابع حبرف

  .خالفا ملن عده من حروف العطف
  فما أي؟ وما إعراب تاليها؟: فإن قلت

ى الصحيح، وأما تاليها فعطف بيان باألجلى على األخفى، وتوافق ما أما أي فحرف تفسري عل: قلت
  .قبلها يف التعريف والتنكري

  :مث مثّل فقال
  كاخصص بود وثناء من صدق.................... ... 

  :مث شرع يف ذكر حروف العطف فقال
  حىت أم أو كفيك صدق ووفا... فالعطف مطلقا بواو مث فا 
  ".مطلقا: "وهذا معىن قوله، ٣فظا ومعىنفهذه ستة أحرف تشرك ل

  .٤وهو ظاهر" فيك صدق ووفا: "وقد مثل بقوله
__________  

  .أسد تابع حبرف: أي،  فإنه١
  .ليست حبرف متبع:  أي٢
  .تشرك بني التابع واملتبوع:  أي٣
  .ظاهر يف األربعة األول:  أي٤

)٢/٩٩٣(  

  



  ، والذي يظهر خالف ذلك؟كيف جعل أم وأو مشركني يف اللفظ واملعىن: فإن قلت
 يف اللفظ ال يف املعىن، والصحيح أما ١"مشركني"أكثر النحويني جيعل أم وأو : قال املصنف: قلت

عامل بأن الذي يف الدار " أزيد يف الدار أم عمرو؟: "يشركان لفظا ومعىن ما مل يقتضيا إضرابا؛ ألن القائل
مساوٍ للذي قبلها يف الصالحية؛ لثبوت االستقرار " أم"عد هو أحد املذكورين، وغري عامل بتعيينه، فالذي ب
  .يف الدار وانتفائه، وحصول املساواة إمنا هو بأم

  .مشركة ملا قبلها وما بعدها فيما يجاء ا ألجله، من شك أو غريه" أو"وكذلك 
ابا كانا مشركني وينبغي أن يقيدمها بأال يقتضيا إضرابا، فإن اقتضيا إضر" أو"و" أم"أطلق يف : فإن قلت
  .٢ال يف املعىن كما ذكر يف التسهيل، يف اللفظ

  .داللتهما على اإلضراب قليلة؛ فلذلك مل يتعرض هلا، وسيأيت بيان ذلك: قلت
  :مث قال

  لكن كَلَم يبد امرؤ لكن طال... وأَتبعت لفظا فحسب بل وال 
  .٣وهو واضح"  امرؤ لكن طالكلم يبد: "فهذه ثالثة أحرف تشرك لفظا ال معىن، وقد مثل بقوله

والفاء، ومث، وأو، وبل، ، الواو: أن حروف العطف على ما ذكر تسعة، واملتفق عليه منها ستة: واحلاصل
  .وال

  .وأم، ولكن، حىت: واختلف يف ثالثة
__________  

  ".مشتركني" أ، جـ، ويف ب ١
  ,١٧٤ التسهيل ص٢
واجلمع أطالء ، ولد بقر الوحش فقط: لف، وقيل الولد من ذوات الظِّ-بفتح الطاء مقصورا- الطال ٣

  .كسبب وأسباب

)٢/٩٩٤(  

  

  .١فذهب الكوفيون إىل أا ليست حبرف عطف، وإمنا يعربون ما بعدها بإضمار" حىت"أما 
  .فذكر النحاس فيها خالفا، وأن أبا عبيدة ذهب إىل أا مبعىن اهلمزة" أم"وأما 

  .٢أعمرو قائم؟ فتصري على مذهبه استفهاما: عىنفامل" أقائم زيد أم عمرو؟: "فإذا قال
فذهب أكثر " لكن"فعديل مهزة االستفهام، وليست حبرف عطف، وأما " أم"أما : وقال الغزين يف البديع

  .النحويني إىل أا من حروف العطف
  :مث اختلفوا على ثالثة أقوال



  .وأكثر النحويني: ذهب الفارسي، قيلأا ال تكون عاطفة إال إذا مل تدخل عليها الواو، وهو م: أحدها
وعليه : أا عاطفة وال تستعمل إال بالواو، والواو مع ذلك زائدة، وصححه ابن عصفور، قال: الثاين

  .إا عاطفة، وملا مثّال للعطف ا مثّاله مع الواو: ينبغي أن حيمل مذهب سيبويه واألخفش؛ ألما قاال
يف اإلتيان بالواو، وهو مذهب ابن كيسان، وذهب يونس إىل أا أن العطف ا، وأنت خمري : الثالث

  .حرف استدراك، وليست بعاطفة، والواو قبلها عاطفة ملا بعدها عطف مفرد على مفرد
  :تنبيهان
وفاقا " لكن"وليس منها : قال فيه، ٣وافق املصنف هنا األكثرين، ووافق يف التسهيل يونس: األول

  .ليونس
__________  

ورأيتهم حىت أباك، ومررت م حىت أبيك، " جاء القوم حىت أبوك: "ففي حنو، ضمار عاملبإ:  أي١
  . صبان٣/ ٦٨جاء ورأيت والباء، وجيعلون حىت ابتدائية هـ : يضمرون

فيكون ما بعدها يف مثل هذا التركيب مبتدأ حمذوف اخلرب، ويف النصب واجلر يقدر املناسب هـ :  أي٢
  . صبان٣/ ٦٨

  .١٧٤ التسهيل ص٣

)٢/٩٩٥(  

  

، وظهر من كالمه يف الشرح أنه غري موافق له من كل وجه؛ ألنه جعل الواو قبلها عاطفة مجلة على مجلة
  .ويضمر ملا بعدها عامال

  .ولكن قام سعيد: فالتقدير، "ما قام سعد ولكن سعيد: "فإن قلت
لواو ملا قبلها، وحقه أن وإمنا جعله من عطف اجلمل؛ ملا يلزم على مذهب يونس من خمالفة املعطوف با

  .يوافقه
  .واستدل من قال بأا ليست بعاطفة بلزوم اقتراا بالواو قبل املفرد

، فمن كالمهم" ما قام سعد لكن سعيد: "وما يوجد من كالم النحويني من حنو: قال يف شرح التسهيل
  . كالم العرب١"ال من"

وهذا من شواهد أمانته وكمال عدالته؛ ألنه جييز ، "ولكن"ولذلك مل ميثل سيبويه يف أمثلة العطف إال بـ 
  .العطف ا غري مسبوقة بواو، وترك التمثيل به لئال يعتقد أنه مما استعملته العرب

  .نظر، إن سيبويه جييز العطف ا غري مسبوقة بواو: ويف قوله: قلت
  .فقد تقدم ما ذكره ابن عصفور



  .وأي، ، وإال، وليس، ولوال، وهال، وكيف، ومىت، وأينإما: وهي، اختلف يف تسعة ألفاظ أخر: الثاين
  ".أما"والصحيح أا ليست من حروف العطف، وسيأيت الكالم على 

  .مث شرع يف ذكر معاين حروف العطف، وبدأ بالواو
  :فقال

  يف احلكم أو مصاحبا موافقا... فاعطف بواو سابقا أو الحقا 
  اجلمهور، فيصح أن يعطفأن الواو للجمع املطلق كما ذهب إليه : يعين

__________  
  ".ليس من"ويف جـ ،  أ، ب١

)٢/٩٩٦(  

  

أو مصاحب ، "جاء زيد وعمرو قبله: "، أو سابق حنو"جاء زيد وعمرو بعده: "ا الحق يف احلكم حنو
  ".جاء زيد وعمرو معه: "حنو

  .١وذهب بعض أهل الكوفة إىل أن الواو ترتب
  .وحكي عن قطرب وثعلب والربعي

وبذلك يعلم أن ما ذكره السريايف والسهيلي من إمجاع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو ال 
  .غري صحيح، ترتب
  :تنبيه

وتنفرد الواو بكون متبعها يف احلكم حمتمال للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم : قال يف التسهيل
  .٢بقلة
  .فهو قول ثالثوليس هذا مذهب البصريني وال الكوفيني، : قيل

  :وقوله
  متبوعه كاصطَف هذا وابين... واخصص ا عطف الذي ال يغين 

اصطف هذا : "أن الواو تنفرد بعطف ما ال يستغىن عنه مبتبوعه كفاعل االفتعال والتفاعل، حنو: يعين
  .٤"سواء زيد وعمرو" و٣"جلست بني زيد وعمرو: "وكذا حنو، "ختاصم زيد وعمرو"و، "وابين

__________  
وحنيا احلياة : ؛ ألن مراد املشركني بقوهلم} إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا{:  ورد بقوله تعاىل١

  . خضري٢/ ٦١هـ . الدنيا ال حياة البعث؛ إلنكارهم له
  ,١٧٤ التسهيل ص٢



  . صبان٣/ ٧٠ـ الثانية للتأكيد، قاله ابن بري ه" بني"بزيادة ،  وبني زيد وبني عمرو٣
  . وإمنا انفردت الواو بذلك؛ إلفادا معىن املصاحبة فيها٤

)٢/٩٩٧(  

  

  .ومنع ذلك البصريون والفراء، بالفاء، ومث" ظننت عبد اهللا وزيدا خمتصمنيِ: "وأجاز الكسائي
  :فقال" الفاء"مث انتقل إىل 

  الفاء للترتيب باتصال
  .وما أوهم خالفه يؤول، وروهذا مذهب اجلمه، فهي للتعقيب، بال مهلة: أي

  .٢} فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً{:  كقوله تعاىل١وذكر يف التسهيل أن الفاء تقع موقع مث
  :فقال" مث"مث انتقل إىل 

  ومث للترتيب بانفصال
  .مبهلة، وهو مذهب اجلمهور، وما أوهم خالفه يؤول: أي

  :٤ه كقول٣وذكر يف التسهيل أا قد تقع موقع الفاء
  جرى يف األنابيب مث اضطرب.................... ... 

__________  
  ,٧٥ التسهيل ص١
  ".املؤمنون" من سورة ١٤ من اآلية ٢
  ,١٧٥ التسهيل ص٣
  :وصدره، من قصيدة يصف فيها فرسه، هو أبو دواد حارثة بن العجاج اإليادي:  قائله٤

  كهز الرديين حتت العجاج
  .وهو من املتقارب

بفتح -" العجاج"، وهي امرأة اشتهرت بصنع الرماح جر، رمح منسوب إىل ردينة" الرديين: "ةاللغ
 وهي -مجع أنبوبة-" األنابيب"،  الغبار، واملراد ما تثريه أقدام املتحاربني أو خيوهلم-العني وختفيف اجليم

  .ما بني كل عقدتني من القصب
يشبه اهتزاز الرمح واضطرابه يف ، ذهابا وجيئة أثناء القتالإن اهتزاز هذا الفرس وسرعة عدوه : املعىن

  .حتت غبار املعركة، سرعة وخفة يف كل ناحية
مضاف إليه من إضافة املصدر لفاعله، " الرديين"، جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف" كهز: "اإلعراب

،  مضاف إليه"العجاج"، ظرف مكان منصوب ز" حتت"، واملشبه اهتزاز فرس كانت حتت املمدوح



فعل ماض مبين على " اضطرب"، حرف عطف مبعىن الفاء" مث"، فعل ماض فاعله يعود على اهلز" جرى"
الفتح وسكن للروِي.  

هنا مبعىن الفاء؛ ألن اضطراب الرمح حيدث عقب اهتزاز أنابيبه " مث"فإن ، "مث اضطرب: "الشاهد فيه
، وابن هشام ٢/ ٤١٨األمشوين : اح األلفيةذكره من شر: مواضعه. مباشرة يف حلظات من غري مهلة

، والسيوطي يف اهلمع ١/ ١٠٨، وابن الناظم، وذكره ابن هشام يف املغين ٩٧، والسيوطي ص٣/ ١٧٣
٢/ ١٣١.  

)٢/٩٩٨(  

  

  .١وذكر فيه أيضا أا قد تقع يف عطف املقدم بالزمان؛ اكتفاء بترتيب اللفظ
  .وقد أشار الفراء إىل ذلك

  :٢ا ذكره الفراء من أن املقصود بثم ترتيب اإلخبار، يعين يف حنووم: قال ابن عصفور
  ... ...........إن من ساد مث أبوه 

  .تقتضي تأخر الثاين مبهلة، وال مهلة بني اإلخبار" مث"ليس بشيء؛ ألن 
__________  

  ,١٧٥ التسهيل ص١
  .وهو من اخلفيف، احلسن بن هانئ املعروف بأيب نواس:  قائله٢

  :ومتامه
   قد ساد قبل ذلك جدهمث

  .ساد الرجل يسود سيادة: تقول، ماض من السيادة" ساد: "اللغة
فعل ماض وفاعله ضمري يعود " ساد"، اسم موصول اسم إن" من"، حرف توكيد ونصب" إن: "اإلعراب

" مث"، فاعل والضمري مضاف إليه" أبوه"، فعل ماض" ساد"، حرف عطف" مث"، إىل االسم املوصول
مضاف إليه والالم " ذلك"، ظرف زمان متعلق بساد" قبل"، فعل ماض" ساد"، حرف حتقيق" قد"، عطف

فاعل ساد األخري مرفوع بالضمة الظاهرة وضمري الغائب مضاف " جده"، للبعد والكاف حرف خطاب
  .إليه

ناه ال ميكن أن يكون داال على مع، يف هاتني العبارتني" مث"فإن " مث قد ساد... مث ساد: "الشاهد فيه
  .األصلي له؛ ألن سيادة األب ال تكون بعد سيادة االبن، وكذا اجلد

  .٢/ ١٣١وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٤١٨ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

)٢/٩٩٩(  



  

  .وذكر الشارح أن الفاء ومث قد يكونان لترتيب الذكر، وهو الذي عناه يف التسهيل بترتيب اللفظ
  :تنبيه
  .ثُم ، فُم، ثُمت، ثُمت: أربع لغات" مث"يف 

  :بقوله
  على الذي استقر أنه الصله... واخصص بفاء عطف ما ليس صله 

الذي : "ختتص بعطف ما ال يصلح كونه صلة؛ لعدم الضمري على ما هو صلة كقوله" الفاء"أن : يعين
الذباب زيد ١ فيها من معىن السببيةولو عطفت بغري الفاء مل جيز، وذلك ملا، "يطري فيغضب.  

 من أا تنفرد بتسويغ االكتفاء بضمري واحد فيما تضمن مجلتني من صفة ٢وما ذكره يف التسهيل: قلت
  .٣هذه إحداها، أعم لشموله ست مسائل تنفرد ا الفاء، أو صلة أو خرب

  :فقال" حىت"مث انتقل إىل 
  تاليكون إال غاية الذي ... بعضا حبىت اعطف على كل وال 

__________  
جعل ما ، مل جيز؛ ألن ما يف الفاء من معىن السببية" مث يغضب زيد"، أو "ويغضب زيد: " ولو قلت١

  .بعدها مع ما قبلها يف حكم مجلة واحدة، فأغىن ذلك عن الرابط
  .جاز؛ ألنك أتيت بالضمري الرابط" الذي يطري ويغضب منه الذباب: "ولو قلت

  ,١٧٥ التسهيل ص٢
  : فأقول٢/ ٤١٨كما ذكرها األمشوين ، ألمثلة للمسائل الست وأوضح ا٣

الذي يقوم أخواك فيغضب هو : "وعكسه حنو" اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك: "مثال الصلة حنو
زيد."  

  ".بامرأة يضحك زيد فتبكي"و" مررت بامرأة تضحك فيبكي زيد: "والصفة حنو
  ".يد تقعد هند فيقومز"و" زيد يقوم فتقعد هند: "واخلرب حنو

)٢/١٠٠٠(  

  

  ".قدم احلجاج حىت املشاة: "ال يكون املعطوف حبىت إال بعض متبوعه حنو
أعجبتين اجلاريةُ : " يف شرحها بقوله٢"ومثله"بعضا وشبهه : ويف الكافية، ١أو كبعضه: وقال يف التسهيل

  .ىن من معانيهافإن حديثها ليس بعضا منها ولكنه كالبعض؛ ألنه مع، "حىت حديثُها
  :٣فنقدر بعضيته كقوله، وقد يكون املعطوف حبىت مباينا: قال



__________  
  ,١٧٥ التسهيل ص١
  . أ، جـ٢
قاله يف املتلمس حني فر من عمرو بن هند ملا أراد قتله، واملتلمس لقي ، هو أبو مروان النحوي:  قائله٣

  .وهو من الكامل، جرير بن عبد املسيح
ما " الزاد"، ما يستصحبه الرجل من متاع" رحله"، أراد ا الكتاب" الصحيفة"، مىر" ألقى: "اللغة

  .يستصحبه املسافر ليبلغه مقصده
أن املتلمس رمى بالصحيفة ليخفف ما معه من متاع، وألقى كذلك ما معه من زاد يتبلغ به، حىت : املعىن

  .نعله اليت يلبسها رمى ا
، حرف تعليل" كي"، مفعول به" الصحيفة"، عود على املتلمسفعل ماض وفاعله ي" ألقى: "اإلعراب

حرف " حىت"، معطوف على الصحيفة" والزاد"، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي" خيفف"
  .فعل ماض والفاعل ضمري مستتر، وضمري الغائبة مفعول به" ألقاها"، معطوف على الزاد" نعله"، عطف

وألن املعطوف حبىت ال يكون إال بعضا وغاية ، حبىت على ما قبله" نعله"عطف " حىت نعله: "الشاهد فيه
ألقى ما يثقله حىت : للمعطوف عليه، والنعل ليس بعض الزاد بل بينهما مباينة، ولكنه مؤول، وتقديره

  .نعله
  :ثالثة أوجه" نعله"وجيوز يف 

  . النصب على العطف بالتأويل املذكور-١
  .حرف ابتداء ابتدئت بعدها اجلملة" حىت"ا خربه، وتكون  والرفع على االبتداء ومجلة ألقاه-٢
  .ونعله جمرور ا، فهي حرف غاية وجر، "إىل"جارة مبرتلة " حىت" واجلر على أن تكون -٣

، ١٢٠، واملكودي ص٣/ ١٧٤، وابن هشام ٣/ ٤١٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٢/ ١٣٦وابن الناظم، وذكره السيوطي يف اهلمع 

)٢/١٠٠١(  

  

  والزاد حىت نعلَه ألقاها... ألقى الصحيفةَ كي خيفف رحله 
  .ألقى ما يثقله حىت نعله: وليست بعضية ملا قبلها صرحية، لكنها بالتأويل؛ ألن املعىن" النعل"فعطف 

قدم " و"مات الناس حىت األنبياُء: "وال يكون املعطوف ا أيضا إال غاية ملا قبلها يف زيادة أو نقص حنو
  ".احلجاج حىت املشاةُ

  :تنبيهات



  .بالنسبة إىل الترتيب كالواو، خالفا ملن زعم أا للترتيب كالزخمشري" حىت: "األول
األحسن إعادة اخلافض؛ ليقع الفرق بني العاطفة : إذا عطف حبىت على ارور، قال ابن عصفور: الثاين

  .رقلزم إعادة اجلار للف: ١واجلارة، وقال ابن اخلباز
  .٢لزم إعادة اجلار ما مل يتعني العطف: وقال يف التسهيل

فالنصب " ضربت القوم حىت زيدا ضربته"حيث جاز اجلر والعطف فاجلر أحسن، إال يف باب : الثالث
  .تفسري" ضربته"أو على تقدير جعلها ابتدائية و، ٣توكيد" ضربته"أحسن على تقدير كوا عاطفة و

تراط كون املعطوف حبىت بعضا، أا ال تعطف مجلة على مجلة وإمنا تعطف مفردا قد فهم من اش: الرابع
  .على مفرد

__________  
 هو أمحد بن احلسني مشس الدين بن اخلباز النحوي الضرير، كان أستاذا بارعا عالمة زمانه يف النحو ١

النحو، وشرح ألفية ابن معط، النهاية يف : واللغة والفقه والعروض والفرائض، وله املصنفات املفيدة منها
  .هـ٦٣٧مات باملوصل عاشر رجب سنة 

  ,١٧٦ التسهيل ص٢
ضربت القوم؛ لدخول زيد يف القوم، ال لضربت القوم، : الذي تضمنه قولك،  توكيد لضربت زيدا٣

 ٣/ ٧٥هـ . حىت يرد أن الضمري ليس راجعا للقوم حىت يكون ضربته تأكيدا لضربت القوم بل لزيد
  .صبان

)٢/١٠٠٢(  

  

  :فقال" أم"مث انتقل إىل 
  أو مهزة عن لفظ أي مغنيه... وأَم ا اعطف بإثر مهز التسويه 

  .متصلة ومنقطعة: على ضربني" أم"
  .أو مهزة يطلب ا وبأم ما يطلب بأي، هي املعادلة هلمزة التسوية: فاملتصلة

  .ضعهاأن تكون مع مجلة يصح تقدير املصدر يف مو: وعالمة اهلمزة األوىل
  .أن يصح االستغناء بأي عنها: وعالمة الثانية

  .١} سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم{: مثال األوىل
  ".أزيد يف الدار أم عمرو؟: "ومثال الثانية

رتهم أَم مل سواٌء عليهم أَنذَ: "وأمن اللبس كقراءة ابن حميصن، وقد حتذف اهلمزة قبل املتصلة للعلم ا
  .٣وهو يف الشعر كثري، ٢"تنذرهم



  :وإىل ذلك أشار بقوله
  كان خفا املعىن حبذفها أمن... ورمبا أُسقطت اهلمزة إن 

  فهل يطرد ذلك؟: فإن قلت
__________  

  . من سورة البقرة٦ من اآلية ١
  .أنذرم:  بإسقاط اهلمزة من٢
  : مثال حذف اهلمزة يف الشعر٣

  شعيث بن سهم، أم شعيث بن منقر؟...  وإن كنت داريا لعمرك ما أدري،
  .فحذفت اهلمزة والتنوين منهما، أشعيث: األصل
  :وقوله

  بسبع رمني اجلمر أم بثمان؟... لعمرك ما أدري، وإن كنت داريا 
  .أبسبع: أي

)٢/١٠٠٣(  

  

  .ظاهر قوله يف شرح الكافية: قلت
وقد أجاز األخفش ، مصحوا بأم جائز اطرادهفهذا وأمثاله من مواضع حذف اهلمزة املعطوف على 

} وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي{: حذف اهلمزة يف االختيار، وإن مل يكن بعدها أم، وجعل من ذلك قوله تعاىل
١.  

  :واملنقطعة ما سوى املتصلة، وإليها أشار بقوله
 فَتلَت... وبانقطاع ومبعىن بل ودت به خمما قُي كإن ت  

  .الذي قيدت به هو أن يكون بعد إحدى اهلمزتني لفظا أو تقديرا
  .فإن خلت من ذلك فهي منقطعة

  . بل واهلمزة مطلقا٢"مبعىن"واختلف يف معىن املنقطعة، فذهب البصريون إىل أا تقدر 
  .وما بعدها مثل ما قبلها، وذهب الكسائي وهشام إىل أا مبرتلة بل

  .بل قام عمرو:  فاملعىن"قام زيد أم عمرو: "فإذا قلت
  .٣وتقتضي إضرابا مع استفهام ودونه: وقال يف التسهيل

  .وذكر يف غريه أن األكثر اقتضاؤها مع اإلضراب استفهاما
  .يقتضي موافقة الكسائي وهشام إذا مل يذكر االستفهام" ومبعىن بل: "قوله: فإن قلت



  .وليس اقتضاؤها االستفهام بالزم، ابا الزم؛ ألن اقتضاء املنقطعة إضر"بل"إمنا اقتصر على ذكر : قلت
__________  

  . من سورة الشعراء٢٢ من اآلية ١
  . ب٢
  .١٧٦ التسهيل ص٣

)٢/١٠٠٤(  

  

  :تنبيهات
تكون زائدة، " أم"يف املتصلة واملنقطعة هو مذهب اجلمهور، وذهب أبو زيد إىل أن " أم"حصر : األول

  .فهو قسم ثالث
ولذلك مل تقع إال ، ؛ ألن ما قبلها وما بعدها ال يستغىن بأحدمها عن اآلخرسميت املتصلة متصلة: الثاين

  . مجلتني يف تقدير مفردين، أو مفرد ومجلة يف تقدير مفرد١"بني"بني مفردين أو 
  .وسميت املنقطعة منقطعة؛ لوقوعها بني مجلتني مستقلتني

إال يف : قيل، ٢ امسيتني أو خمتلفتنيإذا عادلت املتصلة بني مجلتني، فقد تكونان فعليتني أو: الثالث
فهذا ال تقوله " سواٌء علي أزيد قائم أم عمرو منطلق: "التسوية، فإنه ال يذكَر بعدها إال الفعلية، وال جيوز

  .العرب، وأجازه األخفش قياسا على الفعلية
  :٣وقد عادت بني مفرد ومجلة يف قوله

__________  
  . جـ١
واالمسيتني قول } ، سواٌء علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم{:  قوله تعاىل-ألكثروهو ا- مثال الفعليتني ٢

  :الشاعر
  أمويت ناٍء أم هو اآلن واقع؟... ولست أبايل بعد فقدي مالكا 

  .} سواٌء علَيكُم أَدعوتموهم أَم أَنتم صامتونَ{: قوله تعاىل: واملختلفتني
  .وهو من الطويل، مل أقف على اسم قائله: قائله ٣

  :ومتامه
  بأهل القباب من عمري بن عامر

سواء : " أصل معناه التفرق والشراد، ويف شواهد العيين-بفتح النون وسكون الفاء-" النفر: "اللغة
 وهو األرض املوحشة -بقاف مث فاء-" القفر" ورمبا يكون حمرفا عن -بفاء مث قاف-" عليك الفقر



  .اسم موضع:  وهي اخليمة، واملراد منها هنا-مجع قبة-" القباب"، اخلالية من األنيس
إنه ال فرق بني أن تنفر وتأخذ يف طريقك غري ملوٍ على شيء، وأن تبيت ؤالء : يقول الشاعر: املعىن

  .القوم الذين عرفوا مبنع اجلار ومحايته، فلن ينجيك مما حتذر شيء
  =مبتدأ مؤخر " النفر"، جار وجمرور متعلق بسواء" عليك"، مخرب مقد" سواء: "اإلعراب

)٢/١٠٠٥(  

  

  ... .........................سواٌء عليك النفْر أم بِت ليلة 
ويقع بعده اجلملتان - وما أبايل -ويقع بعده اجلملتان-ما أدري، وليت شعري : وجيري جمرى التسوية

  .ه إال الفعلية خالفا ملن زعم أنه ال يكون بعد-أيضا
هذا مذهب ، ١"به"أوىل من وصلها " أزيد يف الدار أم عمرو: "مما عطفت عليه حنو" أم"فصل : الرابع

  .سيبويه، وهو الصحيح
ومن ادعى امتناع وصلها أو ضعفه فمخطئ؛ ألن دعواه خمالفة لالستعمال : قال يف شرح التسهيل

  .هاملقطوع بصحته، ولقول سيبويه واحملققني من أصحاب
  ".أتفعل أم ال؟: "عن ذكر املعادل حنو" بال"قد يكتفى : اخلامس

  .بدل عن واو، وأصلها أو، وهي دعوى جمردة عن الدليل" أم"ذهب ابن كيسان إىل أن ميم : السادس
". إا إلبل أم شاء: "ومثل يف الشرح بقوهلم، ٢ذكر يف التسهيل أن عطف املنقطعة املفرد قليل: السابع

فإا مبعناها، ومذهب " بل"ا رد اإلضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها، كما يكون بعد فأم هن: قال"
  .٣"بل أهي شاء؟: الفارسي وابن جين يف ذلك أا مبرتلة بل واهلمزة، وأن التقدير

__________  
جار " بأهل"، ظرف زمان متعلق ببات" ليلة"، بات فعل ماض والتاء فاعل" بت"، حرف عطف" أم= "

جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من أهل " من عمري"، مضاف إليه" القباب"، وجمرور متعلق ببت
  .مضاف إليه" عامر"، صفة لعمري" ابن"، القباب

حيث جاء بعد مهزة التسوية الواقعة بعد سواء، باسم مفرد مث عادلَه " النفر أم بت ليلة: "الشاهد فيه
، ا الحظ الشاعر أن االسم املفرد ينبئ عن اجلملة؛ لكونه مصدراوهذا خالف األصل، ورمب. جبملة فعلية

  ".سواء عليك أنفرت أم بت ليلة: "وكأنه قد قال، فاستساغ الشاعر أن يقيمه مقام اجلملة
  ,٢/ ٤٢١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . أ، ب١



  ,١٧٦ التسهيل ص٢
  . أ، جـ٣

)٢/١٠٠٦(  

  

  .وبه جزم يف شرح الكافية
  .وال انقياد إليها، وهذه دعوى ال دليل عليها: بعد حكاية هذا القول، وقال يف شرح التسهيل

حني نصب ما قبلها، وهذا عطف " أم"فنصب ما بعد ، ١"إن هناك إلبال أم شاء: "وقد قال بعض العرب
  .صريح مقو لعدم اإلضمار قبل املرفوع

  .؛ الحتمال كوا متصلة، واهلمزة قبلها حمذوفة"اءإن هناك إلبال أم ش: "وال حجة يف قول بعضهم: قيل
  .أم ترى شاء: تقديره، على إضمار فعل" شاء"وحيتمل أن ينصب 

" أم"وأما : املنقطعة تكون عاطفة، وقال يف شرح الكافية" أم"قد ظهر من كالم املصنف أن : الثامن
  .ال يف مفرد وال مجلة، املنقطعة فليست للعطف

أَم ، {٢} أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور{: وأمساء االستفهام حنو" هل"ملنقطعة على ا" أم"تدخل : التاسع
 وهو فصيح كثري، وال التفات ملن زعم أنه من اجلمع بني أدايت معىن، وأنه قليل ٣} ماذَا كُنتم تعملُونَ

  .جدا
  .وضع بل واهلمزة يف كل م٤"إا مبعىن: "وبذلك رد على من قال

  :فقال" أو"مث انتقل إىل 
 مم بأو وأقس ر أَبِحمي... خيا أيضا ن وإضراب واشكُك  

فذكر هلا سبعة معان:  
  ".خذ دينارا أو ثوبا: "التخيري، حنو: األول

__________  
  . ب، جـ١
  . من سورة الرعد١٦ من اآلية ٢
  . من سورة النمل٨٤ من اآلية ٣
  ".ا يعينأم" ب، جـ، ويف أ ٤

)٢/١٠٠٧(  

  



  ".جالس احلسن أو ابن سريين: "اإلباحة، حنو: والثاين
  فما الفرق بينهما؟: فإن قلت

  .ومنعه يف التخيري، الفرق بينهما جواز اجلمع بني األمرين يف اإلباحة: قلت
  ؟"أو"فهل استفيد جواز اجلمع يف اإلباحة من لفظ : فإن قلت

بل ألمر خارج، وهو قرينة انضمت إىل ،  راجع إىل اللفظقد ذكر بعضهم أن ذلك ليس ألمر: قلت
  .اللفظ

  .وذلك أن التخيري يرد فيما أصله احلظر، واإلباحة ترد فيما ليس أصله احلظر
  :تنبيه

  .مل خيتلف املعىن" أو"من عالمات اإلباحة استحسان الواو موقعها، فلو جيء بالواو مكان : قال املصنف
جاز له ، "جالس احلسن أو ابن سريين: "إذا قلت: ١"فقال" ذلك؛ وفرق غريه بني الواو وأو يف

  .جمالستهما وجمالسة أحدمها
  .مل جيز له جمالسة أحدمها دون اآلخر، وإذا عطفت بالواو

  :٢قال يف التسهيل" اسم أو فعل أو حرف: الكلمة: "حنو، التقسيم: الثالث
وقَالُوا كُونوا هودا {: والتخيري، ومثّله بقوله تعاىلمن الشك واإلام : يعين، أو تفريق جمرد: بدل التقسيم

  .٣} أَو نصارى
__________  

  . جـ١
  ,١٧٦ التسهيل ص٢
  . من سورة البقرة١٣٥ من اآلية ٣

)٢/١٠٠٨(  

  

والتعبري عن هذا بالتفريق أوىل من التعبري عنه بالتقسيم؛ ألن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود : قال
  ".اسم وفعل وحرف: الكلمة: "حنو" أو "من استعمال

  .وعبر بعضهم عن هذا املعىن بالتفصيل
ومعىن اإلام أن يكون املتكلم عاملا ويبهم على ، ١} وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى{: اإلام، حنو: الرابع

  .املخاطب
  ".قام زيد أو عمرو: "الشك حنو: اخلامس

  .واإلام على السامع، كلموالفرق بينهما أن الشك للمت



  .٢} وأَرسلْناه إِلَى مئَة أَلْف أَو يزِيدونَ{: اإلضراب، كقوله تعاىل: السادس
  ".بل"هنا مبعىن " أو: "قال الفراء

  .نقل، إال أن ورودها لإلضراب غري متفق عليه: أي" ا أيضا مني: "وأشار بقوله
. يف اإلضراب، ووافقهم أبو علي وابن برهان" بل"موافقتهما أجاز الكوفيون : وقال يف شرح الكافية

  .وابن جين: قلت
  ".بل"هنا معىن " أو"معىن : ٣"أَو كُلَّما عاهدوا عهدا"قال يف قراءة أيب السمال 

لست بشرا، : "واإلضراب ذكره سيبويه يف النفي والنهي إذا أعدت العامل، كقولك: وقال ابن عصفور
  ".ضرب زيدا، أو ال تضرب عمراأو لست عمرا، وال ت

__________  
  . من سورة سبأ٢٤ من اآلية ١
  . من سورة الصافات١٤٧ اآلية ٢
  ".أو" يف -بسكون الواو- من سورة البقرة ١٠٠ من اآلية ٣

)٢/١٠٠٩(  

  

تى فَتولَّ عنهم ح{: وزعم بعض النحويني أا تكون لإلضراب على اإلطالق، واستدلوا بقوله تعاىل: قال
  .٢} فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً{: وبقوله، ١} حنيٍ
  .وما ذهبوا إليه فاسد: قال

  :٣كقوله" الواو"معىن : السابع
  ... ................جاء اخلالفةَ أو كانت له قَدرا 

  .مكان الواو؛ ألمن اللبس" أو"وكانت، فأوقع : أي
  :وإىل هذا أشار بقوله

__________  
  . من سورة الصافات١٧٤ اآلية ١
  . من سورة البقرة٧٤ من اآلية ٢
  .من كلمة ميدح ا عمر بن عبد العزيز، هو جرير بن عطية:  قائله٣

  :ومتامه
  كما أتى ربه موسى على قدر

  .وهو من البسيط



  .على تقدير من اهللا: أي" على قدر"، مقدرة يف األزل: أي" قدرا: "اللغة
اخلالفة وكانت بتقدير اهللا سبحانه، فانتشل املسلمني من الظلم، وأقام بينهم صرح توىل عمر : املعىن

  .العدل، كما أتى سيدنا موسى ربه، وكلّمه بقضائه وقدره، فأبان للخلق طريق احلق
، عطف مبعىن الواو" أو"، مفعول" اخلالفة"، فعل ماض والفاعل يعود على سيدنا عمر" جاء: "اإلعراب

، متعلق بقدرا" له"، فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث وامسها يعود على اخلالفة" كانت"، إذ: ويروى بدهلا
وما " ما"مفعول مقدم ألتى ومضاف إليه و" ربه"، مصدرية" ما"الكاف جارة و" كما"، خرب كان" قدرا"

  .متعلق بأتى" على قدر"، فاعل مؤخر بأتى" موسى"، دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بالكاف
وعدم وقوع ، مبعىن الواو؛ ارتكانا على إفهام املعىن" أو"حيث استعمل فيه " أو كانت: "اهد فيهالش

  .السامع يف لَبس
  .، وابن الناظم٢/ ١٧٤، وابن عقيل ٢/ ٣٠ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٢/ ١٨١وذكره السيوطي يف اهلمع 

)٢/١٠١٠(  

  

  لف ذو النطق للبس منفَذامل ي... ورمبا عاقبت الواو إذا 
 وهو ١} أَو يزِيدونَ{: ذهب األخفش واجلرمي، واستدال بقوله تعاىل" الواو"تأيت مبعىن " أو"وإىل أن 

  .مذهب مجاعة من الكوفيني
  .٢يف اإلباحة كثريا، ويف عطف املصاحب واملؤكد قليال" الواو"تعاقب " أو"وذكر يف التسهيل أن 

  .وقد تقدم الكالم عليه"  احلسن أو ابن سريينجالس: "مثل اإلباحة
  " .فإمنا عليك نيب أو صديق أو شهيد، اسكن أحد: "ومثال املصاحب قوله عليه الصالة والسالم

  .٣} ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إِثْما{: ومثال املؤكِّد
  :تنبيهان

 عطف ا يف الطلب فهي للتخيري أو ألحد الشيئني أو األشياء، فإذا" أو"أن : األول مذهب اجلمهور
  .اإلباحة، وإن عطف ا يف اخلرب فهي للشك أو اإلام أو التقسيم

ولَا تطع {: إذا دخل النهي يف اإلباحة، استوعب ما كان مباحا باتفاق النحويني، ومنه قوله تعاىل: الثاين
  .٤} منهم آثما أَو كَفُورا

احة؛ ألن النهي وقع على اجلمع والتفريق، وإذا دخل النهي يف التخيري ففيه فهذه هي اليت تقع يف اإلب
  .خالف

  . كالنهي عن املباح٥"اجلميع"ذهب السريايف إىل أنه يستوعب 



__________  
  .ويزيدون:  أي١
  ,١٧٦ التسهيل ص٢
  . من سورة النساء١٢٢ من اآلية ٣
انقلب املعىن، يعين أنه يصري إضرابا " ع كفوراأو ال تط: "ولو قلت،  من سورة اإلنسان٢٤ من اآلية ٤

  . أمشوين٢/ ٤٢٣عن النهي األول، ويا عن الثاين فقط، هـ 
  . أ، جـ٥

)٢/١٠١١(  

  

  .وذهب ابن كيسان إىل جواز أن يكون النهي عن كل واحد، وأن يكون عن اجلميع
  :وقوله

  يف حنو إما ذي وإما النائيه... ومثل أو يف القصد إما الثانيه 
فيما يقصد ا، فتكون للتخيري واإلباحة والتقسيم والشك واإلام، ومل يذكر " أو"مثل " إما"أن : يعين

  .١اإلباحة يف التسهيل
  .أا توافقها يف املعاين السبعة" مثل أو: "ظاهر قوله: فإن قلت

 أن ورود ٢لعذر لهوا، "بل"وال مبعىن " الواو"ال ترد مبعىن " إما"ال يصح محله على ظاهره؛ ألن : قلت
  .هلذين املعنيني قليل وخمتلف فيه، فاإلحالة إمنا هي على املعاين املتفق عليها" أو"

  :وقد فهم من البيت فوائد
بل يف القصد فقط؛ ولذلك مل يذكرها مع ، مطلقا" أو"ليست بعاطفة، إذ مل جيعلها مثل " إما"أن : األوىل

  .حروف العطف أوال
حويني أا عاطفة، ونقل عن يونس وابن كيسان وأيب علي أا ليست بعاطفة، ونقل املصنف عن أكثر الن

  .ووافقهم املصنف وهو الصحيح؛ لدخول الواو عليها
واستدل الرماين على أا عاطفة بأن الواو للجمع، وليست هنا كذلك؛ ألننا جند الكالم ألحد الشيئني 

  .فعلم أن العطف إلما
__________  

  .ولكنها مبقتضى القياس جائزة: ٢/ ٤٢٥قال األمشوين و، ١٧٦ التسهيل ص١
  .يف اإلطالق وعدم التقييد مبا عدا املذكورين:  أي٢

)٢/١٠١٢(  



  

ليست بعاطفة، وإمنا أوردوها يف حروف العطف " إما"ونقل ابن عصفور اتفاق النحويني على أن 
  .١"ملصاحبتها هلا"
  .عضهم كالمه على ظاهرهمن حروف العطف، فجعل ب" إما "٢"وقد عد سيبويه"

الثانية عطفت االسم الذي بعدها على " إما"األوىل، و" إما"الثانية على " إما"عطفت " الواو"إن : وقال
  .االسم بعد األوىل

 املعىن، وخمرجة الواو عن اجلمع، والتابع يليها، مساها ٣"صاحبة"ملا كانت " إما"وتأوله بعضهم بأن 
  .عاطفة جمازا

  !شبهة بأو إمنا هي الثانية، وهي املختلف فيها، وأما األوىل فليست بعاطفةأن امل: الثانية
  ".أو"ال بد من تكرارها خبالف " إما"أن " الثانية: "فهم من قوله: الثالثة

خبالف ، مبين من أوله على ما جيء ا ألجله" إما"أن الكالم مع : وهذا أحد الفرقني بينهما، والثاين"
  .٤""أو"

  .من متثيله أنه ال بد من اقتراا بالواوفهم : الرابعة
  عاطفة، فما يقول من جعلها عاطفة؟" إما"التزام الواو ظاهر عند من مل جيعل : فإن قلت

  :٥من رأى أا عاطفة مل ير إخالءها من الواو إال نادرا، كقوله: قلت
__________  

  .لبعضها وهو الواو:  أي١
  . أ، جـ٢
  ".مصاحبة"ويف ب ،  أ، جـ٣
  .أ، جـ ٤
وإمنا هو لسعد بن قرط العبدي من أبيات يهجو ، نسبه اجلوهري إىل األحوص وليس بصحيح:  قائله٥

  . =فيها أمه، وكان عاقّا شريرا

)٢/١٠١٣(  

  

  أميا إىل جنة أميا إىل نار....
  إا عاطفة؟: فهل حيسن االحتجاج مبثل هذا البيت، ملن قال: فإن قلت

  .ذف العاطف ضرورةال؛ لندوره، فيجعل من ح: قلت
  :تنبيهات



وإنا : "ال بد من تكرارها هو الكثري، وقد يستغىن عن الثانية بأو، كقراءة أُبي" إما"ما ذكر من أن : األول
  . وحنوه يف الشعر كثري١"وإِياكُم إلما على هدى أو يف ضالل مبني

  :٢النافية كقوله" ال"وبإن الشرطية مع 
__________  

  :وصدره= 
  ا أمنا شالت نعامتهايا ليتم

  .وهو من البسيط
باطن القدم، ومن مات ترتفع رجاله وتنخفض رأسه فتظهر " النعامة"، ارتفعت جنازا" شالت: "اللغة

  .ماتت: كناية من كنايات العرب معناها" شالت نعامتها"، النعامة هنا النعش: نعامته، وقيل
  .وإما إىل النار، زا إما إىل اجلنةيتمىن هذا العاق ألمه أن متوت وترتفع جنا: املعىن

اسم ليت " أمنا"، حرف متن وما زائدة" ليت"، حرف تنبيه أو نداء واملنادى حمذوف" يا: "اإلعراب
بالرفع مبتدأ ومجلة " أمنا"و، كافة" ما"اجلملة خرب ليت، وجيو أن تكون " شالت نعامتها"، ومضاف إليه

الثانية عاطفة، وقد " أميا"، متعلق بشالت" إىل جنة"، رف للتفصيلح" أميا"، خرب املبتدا" شالت نعامتها"
  .جاءت بدون الواو شذوذا

إىل جنة وإما إىل نار وقد : الثانية، إذ التقدير" أميا"حيث حذف واو العطف يف " أميا: "الشاهد فيه
  .أبدلت

  .ناظم، وابن ال٣/ ١٨٦وابن هشام ، ٢/ ٤٢٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٢/ ١٣٥، والسيوطي يف اهلمع ١/ ٥٧وذكره ابن هشام يف املغين 

  . من سورة سبأ٢٤ من اآلية ١
  . = لقبه، ومها من الوافر-بتشديد القاف مكسورة-واملثقب ، هو املثقب العبدي:  قائلهما٢

)٢/١٠١٤(  

  

  فأعرف منك غثِّي من سميين... فإما أن تكون أخي بصدق 
  عدوا أتقيك وتتقيين... اختذين وإال فاطَّرِحين و

  :١وقد يستغىن عن األوىل، كقول الفرزدق
__________  

  .ضد الغث" السمني"، املهزول:  من غَثَّ اللحم يغث-بفتح الغني وتشديد الثاء-" غثي: "اللغة= 
فعل مضارع ناقص منصوب بأن " تكون"، حرف مصدري ونصب" أن"، حرف تفصيل" فإما: "اإلعراب



خرب تكون منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم وياء " أخي"، ة وامسه ضمري مستتراملصدري
فعل مضارع منصوب بالعطف على تكون " فأعرف"، متعلق بتكون" بصدق"، املتكلم مضاف إليه

مفعول به ألعرف منصوب بفتحة مقدرة على " غثي"، متعلق بأعرف" منك"، وفاعله ضمري مستتر فيه
جمرور مبن " من مسيين"،  ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة، وياء املتكلم مضاف إليهآخره منع من

الواو عاطفة وإن شرطية وال " وإال"، وعالمة جره كسرة مقدرة على آخره وياء املتكلم مضاف إليه
، الفاء واقعة يف جواب الشرط" فاطرحين"، وإال تفعل ذلك: حرف نفي، وفعل الشرط حمذوف تقديره

فعل أمر والنون " واختذين"، فعل أمر وفاعله ضمري مستتر والنون للوقاية وياء املتكلم مفعول به" اطرح"
، مفعول ثان الختذ" عدوا"، للوقاية وياء املتكلم مفعول أول، ومجلة اطرحين يف حمل جزم جواب الشرط

مضارع والنون " تتقيينو"، فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمري والكاف مفعول به" أتقيك"
  .للوقاية والفاعل ضمري وياء املتكلم مفعول به

  ".إما"مناب " إال"حيث أناب ، "وإال فاطرحين: "الشاهد فيه
، وذكره يف ٩٨، وابن الناظم، والسيوطي ص٢/ ٤٢٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١/ ٥٩، و ابن هشام يف املغين ٢/ ١٣٥اهلمع 
 من قصيدة ميدح فيها سليمان بن عبد امللك ويهجو احلجاج -الفرزدق: وقيل- ذو الرمة هو:  قائله١

  .وهو من الطويل، بن يوسف
، "تلم"ويروى ، نكس بعد أن متاثل للشفاء:  أي-من هاض يهيض هيضا-من اهليض " اض: "اللغة

ويكون ، ة يف بيت سابقوهو فعل مضارع مبين للمجهول، والضمري املستتر فيه يعود إىل النفس املذكور
  .طال الزمن" تقادم"، معناه يصيبها اللمم وهو املرض

وصف الشاعر أن نفسه كلما قاربت الربء وطمع هو يف أن تندمل جروحها ويربأ سقامها : املعىن
تعرضت لالنتكاس ورجعت إىل األسقام بأشد مما كانت عليه؛ وذلك بسبب رؤية الديار اليت كانت 

  . =مسرح هواه

)٢/١٠١٥(  

  

  وإما بأموات أملّ خياهلا... تهاض بدار قد تقادم عهدها 
إن وما وهذا مذهب سيبويه، : مركبة من: وقيل، بسيطة: املذكورة؛ فقيل" إما"اختلف يف : الثاين

  :١يف الضرورة، كقوله" إن"والدليل عليه اقتصارهم على 
  فإنْ جزعا وإن إمجالَ صرب.................... ... 

__________  



" قد"، متعلق بتهاض" بدار"، فعل مضارع مبين للمجهول ونائبه ضمري مستتر فيه" اض: "اإلعراب= 
" وإما"، فاعل تقادم، وهو مضاف وضمري الغائبة مضاف إليه" عهدها"، فعل ماض" تقادم"، حرف حتقيق

فاعل مرفوع " ياهلاخ"، فعل ماض" أمل"، معطوف على بدار" بأموات"، الواو عاطفة وإما حرف تفصيل
  .بالضمة، وضمري الغائبة مضاف إليه

األوىل اكتفاء بإما " إما"وإما بأموات؛ فحذفت ، إما بدار قد تقادم عهدها: أصله" بدار: "الشاهد فيه
  .الثانية

، ويف مهعه ٩٨والسيوطي ص، ، وابن الناظم٢/ ٤٢٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
٢/ ١٣٥,  

  .وهو من الوافر،  دريد بن الصمةهو:  قائله١
  :وصدره

  وقد كَذَبتك نفسك فاكذبنها
  ".فأكذبتها: "أمجل جيمل إمجاال إذا أحسن، ويف سيبويه: من" إمجال صرب"، بالتخفيف" كذبتك: "اللغة
كذبتك نفسك فيما منتك به من : يقول معزيا لنفسه عن أخيه عبد اهللا بن الصمة وكان قد قتل: املعىن

تاع حبياة أخيك فأكذا يف كل ما متنيك به بعد، فإما أن جتزع لفقد أخيك وذلك ال جيدي عليك االستم
  .وإما أن جتمل الصرب فذلك أجدى عليك، شيئا

فعل والتاء للتأنيث " كذبتك"، "لقد"ويف سيبويه ، الواو للعطف، قد حرف حتقيق" وقد: "اإلعراب
ليست " إن"، فعل وفاعل ومفعول" فاكذبنها"، هفاعل والكاف مضاف إلي" نفسك"، والكاف مفعول

منصوب بفعل " جزعا"، فإما جزعا وإما إمجال صرب: إمنا هي مبعىن إما، والتقدير، شرطية يف املوضعني
وإما جتمل إمجال صرب، والفاء لالستئناف، وجيوز أن ": إمجال"فإما جتزع جزعا وأيضا : مضمر تقديره

  .وهذا قليل، جتزع جزعا فعلتفإن : تكون شرطية حذف جواا، أي
  ".ما"؛ فحذفت منهما "فإما وإما: "فإن أصلهما، "وإن.... فإن: "الشاهد فيه

، وذكره سيبويه ٢/ ١٣٥، ويف مهعه ٩٨ابن الناظم، والسيوطي ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
١/ ١٣٤.  

)٢/١٠١٦(  

  

  :١وقوله
  ماوإن من خريف فلن يعد... سقته الرواعد من صيف 

فإن كنت ذا جزع فال : يف البيتني شرطية حذف جواا، والتقدير" إن"وأجيب بأنه حيتمل أن تكون 



  .جزع، وإن كنت جممل صرب فأمجل، وإن سقته من خريف فلن يعدم الري
  .حكيت، على القول بالتركيب" بإما"لو مسيت : فرع

احلجاز ومن جاورهم وهي الفصحى، وفتح كسر مهزا، وهي لغة أهل : املذكورة لغتان" إما"يف : الثالث
  .مهزا، وهي لغة قيس وأسد ومتيم

  .مع كسر اهلمزة وفتحها" ياء"وحكي إبدال ميمها األوىل 
__________  

  .وهو من املتقارب، هو النمر بن تولب العكلي:  قائله١
هو املطر الذي  و-بتشديد الياء-" من صيف"،  وهي السحابة املاطرة-مجع راعدة-" الرواعد: "اللغة

  .جييء يف الصيف
من "، فاعل" الرواعد"، فعل ماض مبين على فتح مقدر والتاء للتأنيث واهلاء مفعول به" سقته: "اإلعراب

فعل " يعدما"، حرف نصب" فلن"، وإما من خريف: والتقدير، مبعىن إما" إن"، متعلق بسقته" صيف
  .مضارع منصوب بلن واأللف لإلطالق

  ".إن"وأبقى " ما"فإنه حذف ، " منوإن: "الشاهد فيه
وإن سقته من خريف فلن يعدم : واملعىن، يف البيت شرطية، والفاء فاء اجلواب" إن"إن : وقال املربد

  .كما أشار الشارح، الري
واأللف يف يعدما لإلشباع واملفعول ، من خريف: والتقدير، يف البيت زائدة" إن"إن : وقال أبو عبيدة

  .حمذوف
  .١/ ٥٦ابن الناظم، وابن هشام يف املغين : ه من شراح األلفيةذكر: مواضعه

)٢/١٠١٧(  

  

إن وما بغري إشكال، كقوله : الشرطية وهي مركبة من" إما"املذكورة يف اللفظ " إما"تشارك : الرابع
  .١} وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً{: تعاىل

  .إن زيد قائم، وما صلة: تريد" إما زيد قائم: "دا، تقولوزعم الكسائي أن هلا قسما ثالثا تكون فيه جح
  :فقال" لكن"مث انتقل إىل 

  نداء او أمرا أو إثباتا تال... وأول لكن نفيا او يا وال 
فاملعطوف بلكن حمكوم له " ال تضرب زيدا لكن عمرا: "والنهي" ما قام زيد لكن عمرو: "٢"حنو"فالنفي 

  .بالثبوت بعدمها
وهو مذهب البصريني، وأجاز الكوفيون أن يعطف ا يف "لك أا ال تقع يف اإلجياب وفهم من ذ



  .٤"أتاين زيد لكن عمرو: " حنو٣"اإلجياب
  :تنبيه

  .وتقدم اخلالف يف كوا عاطفة، إمنا يشترط النهي والنفي يف الواقعة قبل املفرد
هل زيد قائم : "فال جيوز،  ال استفهام٥"و أمرأ"وإذا وليها مجلة فتكون حينئذ بعد إجياب أو نفي أو ي 

  ".لكن عمرو مل يقم؟
  إذا وقعت قبل اجلملة، فهل هي عاطفة أو غري عاطفة؟: فإن قلت

  .الذي ذهب إليه أكثر املغاربة أا حينئذ حرف ابتداء، ال حرف عطف: قلت
__________  

  . من سورة األنفال٥٨ من اآلية ١
  . أ، جـ٢
  . ب، جـ٣
معطوفا بلكن، وأما إذا جعل مبتدأ خربه " عمرو"عند البصريني، إذا جعل " لكن عمرو: "تنع وإمنا مي٤

  .حمذوف، فإنه جيوز
  . ب٥

)٢/١٠١٨(  
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  ة ابن مالكتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفي: الكتاب 
أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي املرادي املصري : املؤلف 
  )هـ٧٤٩: املتوىف (املالكي 

  عبد الرمحن علي سليمان ، أستاذ اللغويات يف جامعة األزهر: شرح وحتقيق 
  دار الفكر العريب: الناشر 
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨األوىل : الطبعة 

  ٣: عدد األجزاء 
 ]قيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل باحلواشيتر[

  .إذا وردت بغري واو، إا تكون عاطفة مجلة على مجلة: وقيل
  .وهو ظاهر كالم سيبويه: قال ابن أيب الربيع

  فما املفهوم من كالم الناظم؟: فإن قلت
عاطفة، إذ ال يشترط املفهوم من اشتراطه قبل العاطفة النفي والنهي، أن الواقعة قبل اجلملة غري : قلت

  .فيها ذلك
  :فقال، "ال"مث انتقل إىل 

  وال نداء او أمرا أو إثباتا تال.............. ... 
زيد : "أو إثباتا حنو" اضرب زيدا ال عمرا: "أو أمرا حنو" يا يزيد ال عمرو: "نداء حنو" ال"وأَولِ : أي

  ".كاتب ال شاعر
  .ونص على جوازه سيبويه،  ليس من كالم العربعلى منادى" بال"وزعم ابن سعدان أن العطف 

وليس منع ذلك ، ومنع أبو القاسم الزجاجي يف كتاب معىن احلروف أن يعطَف ا بعد الفعل املاضي
  .بصحيح؛ لثبوته يف كالم العرب

  :تنبيهات
 هال تضرب زيدا ال: "والتحضيض حنو، "غفر اهللا لزيد ال بكر: "يف معىن األمر الدعاء حنو: األول
  ".عمرا
  ".إنّ"كما يعطف ا على اسم " لعلّ"أجاز الفراء العطف ا على اسم : الثاين

  ".لعل زيدا ال عمرا منطلق: "حنو



، "زيد كاتب ال شاعر: "قَصر احلكم على ما قبلها؛ إما قصر أفراد كقولك" بال"فائدة العطف : الثالث
  .ردا على من يعتقد أنه كاتب وشاعر

  .، ردا على من يعتقد أنه جاهل"زيد عامل ال جاهل: "قولكوإما قصر قلب، ك

)٢/١٠١٩(  

  

: أن يكون ما بعدها غري صاحل إلطالق ما قبلها عليه؛ فلذلك ال جيوز" بال"شرط عطف االسم : الرابع
  ".قام رجل ال زيد"

  .لتعدل ال لتظلم: أي" أعطيتك ال لتظلم: "حنو" بال"قد حيذف املعطوف عليه : اخلامس
  ".زيد يقوم ال يقعد: "إال مفرد أو مجلة هلا موضع من اإلعراب حنو" بال"ال يعطف : دسالسا

  .فإن مل يكن للجملة موضع مل تكن عاطفة؛ ولذلك جيوز االبتداء ا
  ".زيد قائم ال عمرو جالس: " حنو١"على اجلملة"وتعطف ال اجلملة : ويف النهاية

  :فقال" بل"مث انتقل إىل 
  ... .............................بيها وبل كلكن بعد مصحو

  .مها النفي والنهي" لكن"مصحوبا 
ما قام : "لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضده ملا بعدها حنو: يعين، بعدمها، فهي كلكن" بل"فإذا عطفت 

  . نفي القيام عن زيد، وتثبته لعمرو٢"فتقرر"، "زيد بل عمرو
  :ومثله

  كلم أكن يف مربع بل تيها
  .األرض اليت ال يهتدى ا: مرتل الربيع، والتيهاء: عواملرب

  .وثبت األمر بضرب عمرو، فتقرر النهي عن زيد" ال تضرب زيدا بل عمرا: "وتقول
  .ناقلة حكم النفي والنهي ملا بعدها" بل"ووافق املربد على هذا احلكم، وأجاز مع ذلك كون 

__________  
  . ب، جـ١
  ".فتقدر"ويف ب ،  أ، جـ٢

)٢/١٠٢٠(  

  



  .ووافقه على ذلك أبو احلسني عبد الوارث
  .وما أجازه خمالف االستعمال: قال املصنف

  :مث قال
  يف اخلرب املثبت واألمر اجللي... وانقُل ا للثان حكم األول 

  ".اضرب زيدا بل عمرا: "واألمر، "جاء زيد بل عمرو: "مثال اخلرب املثبت
  . كأنه سكوت عنه، وجعله ملا بعدهافهي يف ذلك إلزالة احلكم عما قبلها حىت

ال تكون نسقا إال بعد النفي أو ما جرى جمراه، وال تكون نسقا بعد " بل"وذهب الكوفيون إىل أن 
  .اإلجياب

أَم {: أا إن وقع بعدها مجلة كانت إضرابا عما قبلها، إما على جهة اإلبطال حنو" بل"ومجلة القول يف 
  .١}  جاَءهم بِالْحقيقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ

ولَدينا كتاب ينطق بِالْحق وهم لَا يظْلَمونَ، بلْ قُلُوبهم في {: وإما على جهة الترك من غري إبطال حنو
  .٢} غَمرة من هذَا

تهاء غرض فإن كان الواقع بعدها مجلة فهي للتنبيه على ان:  أن قوله يف شرح الكافية٣"من هذا"فظهر 
  .واستئناف غريه، وال يكون يف القرآن إال على هذا الوجه، فيه نظر

  .وإن وقع بعدها مفرد وليس قبله نفي أو ي، فهي إلزالة حكم ما قبلها وجعله ملا بعدها
  .وإن كان قبل املفرد نفي أو ي، فهي لتقرير حكمه وجعل ضده ملا بعدها

  :تنبيهات
  .٤وال حنوه" أضربت زيدا بل عمرا؟: "تفهام، ال يقالال يعطف ببل بعد االس: األول

__________  
  ".املؤمنون" من سورة ٧٠ من اآلية ١
  ".املؤمنون" من سورة ٦٣، ٦٢ من اآليتني ٢
  ".ذا"ويف ب ،  أ، جـ٣
  ".هل ضربت زيدا بل عمرا؟: "حنو هذا التركيب، حنو:  أي٤

)٢/١٠٢١(  

  

  . تعطف اجلملة كما تعطف املفرد"بل"ظاهر إطالق املصنف أن : الثاين
  .فإن كان املعطوف ا مجلة: وقد صرح به الشارح يف قوله

  .وذكر غريه أا ال تكون قبل اجلملة عاطفة



  .١انتهى. ؛ لتأكيد التقرير وغريه"بل"قبل " ال"وتزاد : قال يف التسهيل: الثالث
فهي لتأكيد " ب زيدا ال بل عمرااضر"و" قام زيد ال بل عمرو: "فإذا زيد بعد إجياب أو أمر حنو

  .اإلضراب عن جعل احلكم لألول
  ".ال تضرب خالدا ال بل بشرا"و" ما قام زيد ال بل عمرو: "وإذا زيدت بعد نفي أو ي حنو

  .فهي لتأكيد بقاء النفي والنهي
  .وذهب اجلزويل إىل أا بعد اإلجياب واألمر نفي، وبعد النفي والنهي تأكيد

  .يه زيادا معها بعد النفيومنع ابن درستو
وهو : يف النفي والنهي إال أن يشهد له مساع، قيل" بل"ال ينبغي أن يقال بزيادا مع : وقال ابن عصفور

  .مسموع من كالم العرب
  :٢"حنو"يف اجلمل رجوعا عما ويل املتقدمة " بل"قد تكرر : الرابع

}ب اهرلِ افْتلَامٍ باثُ أَحغلْ قَالُوا أَضبراعش و٣} لْ ه.  
بلِ ادارك علْمهم في الْآخرة بلْ هم في شك منها بلْ هم {: وتنبيها على رجحان ما ويل املتأخرة، حنو

  .٤} منها عمونَ
  :شرع يف ذكر أحكام تتعلق بالباب فقال، وملا ذكر معاين حروف العطف

__________  
  ,١٧٧ التسهيل ص١
  .جـ أ، ٢
  . من سورة األنبياء٥ من اآلية ٣
  . من سورة النمل٦٦ من اآلية ٤

)٢/١٠٢٢(  

  

  عطفت فافصلْ بالضمري املنفصل... وإن على ضمري رفع متصل 
  ....أو فاصل ما

أنه إذا قصد العطف على ضمري الرفع املتصل، مل حيسن إال بعد توكيده بضمري رفع منفصل، : يعين
  .١} م ما لَم تعلَموا أَنتم ولَا آباؤكُموعلِّمت{: كقوله تعاىل

  .٢} يدخلُونها ومن صلَح{: أو فصل يقوم مقام التوكيد، كقوله تعاىل
  .على أنه يكتفى مبا يصدق عليه فاصل ولو قل" أو فاصل ما: "ونبه بقوله

 معطوفا ٤"آباؤنا" أن يكون ٣} باؤنا الْأَولُونَأَئنا لَمبعوثُونَ، أَوآ{: أجاز صاحب الكشاف يف قوله تعاىل



  .على الضمري يف ملبعوثون للفصل باهلمزة
   .٥}ما أَشركْنا ولَا آباؤنا{: بني العاطف واملعطوف حنو" بال"الفصل : ومن صور الفصل

  .أن املنفصل يعطف عليه بال شرط" متصل: "وفهم من قوله
  .عطف عليهما حكم الظاهرفحكم املنفصلني يف العطف وال

  ".رأيت زيدا وإياك: "ووهم اُألبدي يف منعه
  :مث نبه على ورود العطف على الضمري املذكور بغري توكيد وال فصل، فقال

  ....يف النظم فاشيا... وبال فصل يرد ............ 
  :٦كقول عمر بن أيب ربيعة

__________  
  . من سورة األنعام٩١ اآلية ١
  . من سورة الرعد٢٣ من اآلية ٢
  . من سورة الواقعة٤٨، ٤٧ اآلية ٣
  . ب٤
  . من سورة األنعام١٤٨ من اآلية ٥
  .وهو من اخلفيف، هو عمر بن أيب ربيعة:  قائله٦

  :ومتامه
  كنعاج الفال تعسفْن رمال

ه أصل" ادى"، وهي املرأة احلسناء البيضاء،  مجع زهراء-بضم الزاي وسكون اهلاء-" زهر: "اللغة
  =مجع -" نعاج"،  تتمايل وتتبختر-فحذفت إحدى التاءين ختفيفا-تتهادى 

)٢/١٠٢٣(  

  

  ... ....................قلت إذ أقبلت وزهر ادى 
  :وهو كثري يف الشعر، ومع كثرته فهو ضعيف؛ وهلذا قال

  وضعفه اعتقد........ 
  فهل يطرد مع ضعفه أو خيتص بالضرورة؟: فإن قلت

مررت برجلٍ سواٍء : " على أنه جيوز يف االختيار مع ضعفه؛ لقول بعض العربنص املصنف: قلت
حكاه سيبويه١"والعدم .  

  .وألن العطف يف البيت السابق وحنوه ليس بفصل مضطر؛ إلمكان النصب



  .ومذهب الكوفيني وابن األنباري جوازه يف االختيار، ونقل اجلواز عن أيب علي
  .أو غريه إال يف الضرورة، وز بغري فصل بتوكيدومذهب البصريني أنه ال جي: قيل

__________  
  .ملن عن الطريق" تعسفن"، الصحراء" الفال"،  واملراد هنا الوحش-نعجة= 

يتبخترن كنعاج الصحراء حني ملن عن الطريق وأخذن يف ، قلت إذ أقبلت احلبيبة مع نسوة زهر: املعىن
  .الرمل

فعل ماض والتاء للتأنيث وفاعله ضمري " أقبلت"، متعلق بهظرف " إذا"، فعل وفاعل" قلت: "اإلعراب
فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه " ادى"، معطوف على الضمري املستتر" وزهر"، مستتر فيه

جار وجمرور متعلق مبحذوف حال ثانية من فاعل " كنعاج"، واجلملة يف حمل نصب حال من فاعل أقبلت
فعل ماض، ونون النسوة فاعل، واجلملة يف حمل نصب حال من " نتعسف"، مضاف إليه" الفال"، أقبلت
  .نصب على نزع اخلافض" رمال"، نعاج

  .على الضمري املنفصل أو غريه" زهر"حيث عطف ، "أقبلت وزهر: "الشاهد فيه
، ١٢٢، واملكودي ص٢/ ١٧٦، وابن عقيل ٢/ ٤٢٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ٢٧٩، واإلنصاف ٣/ ٧٦، وابن يعيش ١/ ٣٩٠سيبويه وذكره . وابن الناظم
مستوٍ هو والعدم وليس : أي، ألنه مؤول مبشتق" سواء"عطفا على الضمري املستتر يف " العدم" برفع ١

  .بينهما فصل

)٢/١٠٢٤(  

  

  .ونص سيبويه واخلليل على قبحه
إال أن الشراح " هبنيكنا وأنتم ذا: "ويف كتاب سيبويه حني ذكر انفصال بعض الضمائر، وكذلك

  .تأولوه
  :تنبيه

  .١أو ما هو مبعناه ملباشرة العامل، شرط يف التسهيل يف صحة العطف صالحية املعطوف
  ".قام زيد وعمرو"حنو : األول
  .والتاء مبعىن أنا، "قمت"، ولكن يصح "قام أنا"فإنه ال يصح ، "قام زيد وأنا"حنو : والثاين

ملباشرة العامل، أضمر له عامل مدلول عليه مبا قبله، وجعل من عطف فإن مل يصح هو أو ما هو مبعناه 
  .اجلمل

وذلك كاملعطوف على الضمري املرفوع باملضارع ذي اهلمزة أو النون أو تاء املخاطب أو بفعل : قال



: ي أ٣} اسكُن أَنت وزوجك{و ، "تقوم أنت وزيد"و، ٢"نقوم حنن وزيد"و، "أقوم أنا وزيد: "األمر حنو
  .وليسكن زوجك

  .وكذا يف باقيها
  .٤} ال تضار والدةٌ بِولَدها وال مولُود لَه بِولَده{: وكذلك املضارع املفتتح بتاء التأنيث حنو: قال

وما ذهب إليه خمالف ملا تضافرت عليه نصوص النحويني واملعربني، من أن : قال الشيخ أبو حيان
  ".بأنت"املؤكد " اسكن" املستكن يف معطوف على الضمري" زوجك"

__________  
  ,١٧٧ التسهيل ص١
  . ب، جـ٢
  . من سورة البقرة٣٥ من اآلية ٣
  . من سورة البقرة٢٣٣ من اآلية ٤

)٢/١٠٢٥(  

  

  .انتهى. وال نعلم خالفا يف جواز تقدم هند وزيد، وأنه من عطف املفردات
  :وقوله

  زما قد جعالضمري خفْض ال... وعود خافض لدى عطف على 
  .١أن إعادته الزمة إال يف الضرورة، هذا مذهب مجهور البصريني

واختاره الشلوبني ، وذهب الكوفيون ويونس واألخفش إىل جواز العطف عليه بدون إعادة اخلافض
  .واملصنف
  :وهلذا قال

  وليس عندي الزما......
  .٢"الْأَرحامِتساَءلُونَ بِه و: "مث استدل بوروده يف النثر كقراءة محزة

  :٣والنظم كقوله
  فاذهب فما بِك واأليامِ من عجب................. ... 

__________  
: أو امسا حنو قوله تعاىل} ، فَقَالَ لَها ولَألرضِ{: حنو قوله تعاىل، حرفا كان،  فمثال إعادة اخلافض١
}كائآب إِلَهو كإِلَه دبعرورة بالالم وأعيدت مع " هلا"وف على اهلاء يف ولألرض معط} قَالُوا نا

  .وقد أعيد املضاف مع املعطوف، "إله"معطوف على الكاف ارورة بإضافة " آبائك"املعطوف، و



وهي من اآلية األوىل "باألرحام : أي،  جبر األرحام وعطفه على الضمري ارور بالياء بدون إعادة اجلار٢
  ".من سورة النساء

  .وهو من البسيط،  هو من شواهد سيبويه اليت مل يعلم هلا قائل: قائله٣
  :وصدره

  فاليوم قربت جونا وتشتمنا
فإن فعلت ذلك فاذهب، فليس غريبا منك ألنك أهل له، ، شرعت اليوم يف شتمنا والنيل منا: املعىن

  .وليس عجيبا من هذا الزمان الذي فسد كل من فيه
فعل مضارع وفاعله ضمري " جونا"، على الشروع، والتاء امسهفعل ماض دال " قربت: "اإلعراب

" فاذهب"، عطف على جونا" تشتمنا"، مستتر فيه ونا مفعول به، واجلملة يف حمل نصب خرب قربت
إن تفعل ذلك فاذهب، واذهب فعل أمر وفاعله ضمري مستتر : أي، الفاء واقعة يف جواب شرط مقدر

معطوف على الكاف " واأليام"، متعلق مبحذوف خرب مقدم" بك"، نافية" ما"، الفاء للتعليل" فما"، فيه
  .مبتدأ مؤخر" عجب"، زائدة" من"، ارورة بالباء

  .من غري إعادة اجلار" بك"على الضمري ارور وهو " أيام"حيث عطف " بك واأليام: "الشاهد فيه
، ١٢٢، واملكودي ص٢/ ١٧٨وابن عقيل ، ٢/ ٤٣٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١/ ٣٩٢وسيبويه ، ٢/ ١٣٩، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٧٨وذكره ابن يعيش . وابن الناظم

)٢/١٠٢٦(  

  

  .أنشده سيبويه، وهو كثري يف الشعر
وهو مذهب " مررت بك أنت وزيد: "وهو أنه إذا أُكِّد الضمري جاز حنو، ويف املسألة مذهب ثالث

  .اجلرمي والزيادي
  ".مررت به نفِسه وزيد، ومررت م كلِّهم وزيد: " حاصل كالم الفراء، فإنه أجازوهو: قلت
  .إذا خفضت، وكذا القول يف أمجعني وقضهم وقضيضهم ومخستهم: قال

  . بغري إعادة اجلار-يعين العطف-مل جيز " مخستهم"فإن نصبت 
 ارور بدون إعادة اجلار غري إن العطف على الضمري: وال يبعد أن يقال يف هذه املسألة: قال الشارح

  .جائز يف القياس، وما ورد من السماع حممول على شذوذ إضمار اجلار
  :تنبيهان
ينبغي أن يقيد العطف على الضمري ارور، بأن يكون احلرف غري خمتص بالضمري، احترازا : قيل: األول

ه، فلو رفع على توهم أنك نطقت فإنه ال جيوز عطف الظاهر علي، من ارور بلوال على مذهب سيبويه



  .ففي جوازه نظر، بالضمري مرفوعا
  .١قد فهم من سكوته عن الضمري املنصوب املتصل أنه جيوز العطف عليه بال شرط: الثاين

__________  
  ".كم"عطف على " األولني"} ، جمعناكُم والْأَولني{:  مثال ذلك قوله تعاىل١

)٢/١٠٢٧(  

  

  :وقوله
  قد تحذف مع ما عطفتوالفاء 

  .إذا أمن اللبس: يعين
  .فضرب فانفجرت:  أي١} اضرِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرت{: ومنه

فاتصلت الفاء األوىل ، وزعم ابن عصفور أنه إمنا حذف املعطوف عليه وحده وحذفت الفاء من املعطوف
فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو {: بقوله تعاىلورد . باملعطوف، فأبقي من كل منهما ما يدل على احملذوف

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سفأفطر فعدة؛ ألن فاء العطف ال تنوب مناب فاء اجلزاء:  أي٢} ع.  
  ".والواو: "وقوله

  .٣} سرابِيلَ تقيكُم الْحر{: أن الواو أيضا قد حتذف مع ما عطفت، ومنه: يعين
  .لربدوا: أي

  .وإمنا جيوز إذا دل عليه دليل
تشاركهما يف ذلك، " أم" أن ٤ظاهر كالمه أن هذا خمتص بالفاء والواو، وقد ذكر يف التسهيل: فإن قلت

  :٥كقوله
__________  

  . من سورة البقرة٦٠وهو من اآلية ". فقلنا"والفعل احملذوف معطوف على ،  هذا مثال للفاء١
  .قرة من سورة الب١٨٤ من اآلية ٢
  . من سورة النحل٨١ من اآلية ٣
  ,١٧٨ التسهيل ص٤
  .وهو من الطويل، هو أبو ذؤيب اهلذيل:  قائله٥

  :ومتامه
  ............مسيع... دعاين إليها القلب إين ألمره 



  .الطالب مصدر طالب مبعىن طلب" طالا"،  خالف الغي-بضم الراء وإسكان الشني-" الرشد: "اللغة
  =شاعر دعاه إىل طلب الوصال من هذه احملبوبة، فهل حقيقة احلال يف أن قلب ال: املعىن

)٢/١٠٢٨(  

  

  فما أدري أرشد طالا................. ... 
  .أم غي: التقدير

  .فلقلته مل يذكر هنا، "أم"هو يف الفاء والواو، وأكثر منه يف : قلت
  .يعين الواو" وهي: "وقوله

  ...معموله. ..انفردت بعطف عامل مزال قد بقي 
  :١مثال ذلك قول الشاعر

__________  
أرشد هو أم غي؟ لكنه على كل حال مل يقو على خمالفة دعوة قلبه؛ ألنه ال يسمع إىل ، ذلك الطلب= 

  .أمر غريه، وإمنا غلب جانب اهلوى على العقل، إذ القلب مييل إىل اهلوى والعشق، ويدعو إىل الصبوة
إين "و، متعلق بدعا" إليها"، فاعل" القلب"، نون للوقاية والياء مفعول بهفعل ماض وال" دعاين: "اإلعراب

متعلق " ألمره"، حال من القلب أو مجلة اعتراضية، وإن حرف توكيد وياء املتكلم امسها" ألمره مسيع
ر إين أمسع أمره ال أم: أي، بسميع ومسيع خرب إن، والالم يف ألمره للتقوية وتقدمي املعمول إلرادة احلصر

الفاء للسببية وما نافية وأدري " فما أدري"و" دعاين: "معطوفة على قوله" إين ألمره مسيع"غريه، ومجلة 
واهلمزة يف ، يف حمل نصب على أا مفعول أدري" أرشد طالا"فعل مضارع معلق عن العمل ومجلة 

ادل ملا بعد اهلمزة وهو وما بعد أم وهو غري مع، أم غي: أرشد لالستفهام، واملعادل هلا حمذوف تقديره
  .وضمري املؤنث يف إليها وطالا عائد إىل احملبوبة، رشد

، العاطفة" أم"تشارك الواو والفاء يف جواز حذفها مع معطوفها، بدليل حذف " أم"أن : الشاهد فيه
  .أرشد: املعطوف املعادل ملا بعد اهلمزة يف قوله" غي"و

  ,٢/ ١٣٢، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٣١ األمشوين: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
وهو من ، ومل أر أحدا عزاه إىل قائله، أنشده األصمعي وغريه: مل ينسب إىل قائل، وقال العيين:  قائله١

  .الكامل
  :ومتامه

  حىت شتت همالة عيناها
إذا ،  من مهلت العني-صيغة مبالغة-" مهالة"، ومها مبعىن واحد" بدت: "يروى مكانه" شتت: "اللغة



  .مهرت بالدموع
علفت هذه الدابة تبنا وأشبعتها وسقيتها ماء باردا حىت فاضت عيناها بالدموع من الشبع، وتلك : املعين

  .عادة الدواب إذا شبعت
  =الواو للعطف وماء " وماء"، مفعول ثان" تبنا"، فعل وفاعل ومفعول أول" علفتها: "اإلعراب

)٢/١٠٢٩(  

  

   ... ....................علفتها تبنا وماء باردا
  .وسقيتها ماء: أي

  .فحذف العامل املعطوف، واستغىن مبعموله، وأمثلته كثرية نظما ونثرا
  .منهم الفراء والفارسي، وهذا مذهب مجاعة من الكوفيني والبصريني

ول منهم أبو عبيدة واجلرمي واملازين واملربد إىل أن تايل الواو يف ذلك معطوف على األ، وذهب قوم
وأن العامل ضمن معىن ينظم املعطوف واملعطوف ، عطف مفرد على مفرد، ال عطف مجلة على مجلة

  .عليه، واختاره بعض املتأخرين
  ".علفتها ماء وتبنا: "لساغ، واحتج األولون بأنه لو كان على التضمني
  :١ورد بأنه مسموع من كالم العرب كقوله

__________  
حال من " مهالة"، حرف غاية" حىت"، صفة ملاء" باردا"، سقيتهاو: مفعول لفعل حمذوف تقديره= 

  .الواقع فاعال لشتت" عيناها"
وسقيتها ماء؛ ألنه : أي" ما"حيث حذف العامل املعطوف وبقي معموله وهو " وماء باردا: "الشاهد فيه

لط العامل عطف مفرد على مفرد النتفاء املشاركة؛ لعدم صحة تس" تبنا"على " ماء"ال يصح أن يعطف 
عليه؛ ألن املاء ال يعلف، وال يصح أن تكون الواو للمعية؛ النتفاء املصاحبة ألن املاء ال يصاحب التنب يف 

  .العلف
، ١/ ٣٣٤، وابن عقيل ٢/ ١٥٧، وابن هشام ١/ ٢٢٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ويف اإلنصاف ٢/ ١٣٠اهلمع  يف اخلزانة، وذكره السيوطي يف ١٨١والشاهد ، ١٢٣واملكودي ص
١/ ٣٥٣,  

  .وهو من الطويل، هو طرفة بن العبد:  قائله١
  :وصدره

  أعمر بن هند ما ترى رأي صرمة



  . وهي القطيع من اإلبل حنو الثالثني-بكسر الصاد وسكون الراء وفتح امليم-" صرمة: "اللغة
مضاف " هند"، صفة له" ابن"، لضماهلمزة حرف نداء وعمرو منادى مبين على ا" أعمرو: "اإلعراب

وترى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمري مستتر ، ما نافية أو استفهامية" ما ترى"، إليه
  =جار وجمرور خرب مقدم " هلا"، مضاف إليه" صرمة"، مفعول به لترى" رأي"، فيه

)٢/١٠٣٠(  

  

 ... ..................هلا سبب ترعى به املاَء والشجر  
  .واختلف أيضا يف هذا التضمني، واألكثرون على أنه ينقاس

  .أن يكون األول والثاين جيتمعان يف معىن عام: وضابطه عندهم
والذي أختاره التفصيل، فإن كان العامل األول تصح نسبته إىل االسم الذي يليه : قال الشيخ أبو حيان

" جدع اهللا أنفه وعينه: "ثر من التضمني، حنوكان الثاين حمموال على اإلضمار؛ ألن اإلضمار أك، حقيقة
  .فنسبة اجلدع إىل األنف حقيقة، ١"ويفقأ عينه: "أي

: وإن كان ال يصح كان العامل مضمنا معىن ما يصح نسبته إليه؛ ألنه ال ميكن اإلضمار، حنو قول العرب
  .أطعمتها أو غذيتها: أي" علفت الدابة ماء وتبنا"

  .دفعا لوهم اتقي: وقوله
  . يدفع توهم أنه معطوف أو مفعول معه٢"حنوه"أن إضمار العامل يف : عيني

  ولم كان محله على العطف أو املعية وهما؟: فإن قلت
  .أما العطف؛ فألن العامل ال يصلح للعمل فيه، وأما املعية؛ فألا غري مرادة هنا، وذلك واضح: قلت

  :وقوله
وحذف متبوع بدا هنا استبِح  

__________  
فعل مضارع وفاعله ضمري " ترعى"، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، واجلملة صفة لصرمة" سبب= "

  .عطف عليه" والشجر"، مفعول به منصوب بالفتحة" املاء"، متعلق بترعى" به"مستتر فيه، 
  .على وترعى به املاء" الشجر"حيث إنه عطف " ترعى به املاء والشجر: "الشاهد فيه

علفتها تبنا وماء باردا، : يدل على صحة العطف يف قول القائل" املاء والشجرترعى به : "وإن قوله
  .وأطعمته مترا ولبنا خالصا

  . ب، جـ١
  ".يف حنو ذاك"ويف جـ ،  أ، ب٢



)٢/١٠٣١(  

  

: ملن قال" بلى وزيدا: "أنه جيوز حذف املعطوف عليه؛ لظهوره، ويستغىن بالعاطف واملعطوف حنو: يعين
  ".أمل تضرب عمرا؟"

  .١مرحبا: ملن قال" وبك وأهال وسهال: "ومنه قول العرب
  :تنبيهان
  :ومنه. حذف املتبوع كثُر مع الواو كما مثّل، وقلّ مع الفاء: األول

}فَلَقفَان رحالْب اكصبِع رِباض فضرب فانفلق:  أي٢} أَن.  
  :٣كقول أيب أمية اهلذيل" أو"ونذر مع 

__________  
" وأهال"، احملذوفة" مرحبا"متعلقان بكلمة " بك"فاجلار وارور وهو ، ك وأهالمرحبا ب:  والتقدير١

، معطوف على مرحبا احملذوفة عطف مفرد على مفرد، فاملعطوف عليه حمذوف وهو حمل الشاهد
" أهال"و" مرحبا"ولكن سيبويه جيعل ، معطوف على مرحبا احملذوفة، فاملعطوف عليه حمذوف" وسهال"

  .صدرمنصوبني على امل
  . من سورة الشعراء٦٣ من اآلية ٢
  :ومتامه،  شطر بيت من الطويل٣

  يوشج أوالد العشار ويفْضل.................. ... 
 وهو -باحلاء-" يوشح"وهو من التوشيج مبعىن اإلحكام، ويروى :  قال العيين-باجليم-" يوشج: "اللغة

  .حلديثات العهد بالنتاجا" أوالد العشار"، من التوشيح ومعناه التزيني
اسم يقع على النوق حىت : العشار: اليت قد أتى عليها عشرة أشهر، وقيل: والعشار من اإلبل: قال ثعلب

  .من اإلفضال وهو اإلحسان واإلمجال" يفضل"، ينتج بعضها وبعضها ينتظر نتاجها
 به رفيقا أحوج ما يكون إىل أن أبا أمية مين على خماطبه بأنه هو أو قبيلته حاطه ورعاه وكان: املعىن

وأنه كأوالد العشار كان كَلا ، الرعاية والرفق، وقد شبهه بأوالد العشار لضعفها وعدم استطاعتها شيئا
على الشاعر أو على قبيلته ومل يكن له من يتوىل رعايته ومحايته قبل رعايتهم له أحد من آباء أو من 

  .إخوة
: جار وجمرور متعلق مبحذوف تقديره" لك"، ا وهل حرف استفهامالفاء حبسب ما قبله" فهل: "اإلعراب

  .معطوف على أخ" والد"، زائدة" من"، حرف عطف" أو"، هل أخ لك كائن أو موجود؟
  .فهل لك أخ أو والد؟ وإعراب الباقي واضح: والتقدير

" من"الد؟ وفهل لك من أخ أو من و: إذ التقدير، حيث حذف املعطوف عليه" أو من والد: "الشاهد فيه



  .يف املوضعني زائدة
  .٢/ ١٤٠وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٤٣٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/١٠٣٢(  

  

  ... ......................فهل لك أو من والد لك قبلَنا 
  فهل لك من أخ أو من والد؟: أي

  .٢} أَفَلَم يِسريوا{ و ١}  يِسريواأَولَم{: جعل الزخمشري من ذلك قوله تعاىل: والثاين
  .فقدر بني اهلمزة والعاطف حمذوفا هو املعطوف عليه، وإىل ذلك ذهب حممد بن مسعود الغزين

ولكنه اعتىن باهلمزة ، ومذهب اجلمهور أن حرف العطف عطف ما بعده على اجلملة قبله وال حذف
  .فصدرت

  :وقوله
  وعطفك الفعل على الفعل يصح

  ".زيد قام وقعد، ويقوم ويقعد: " األفعال يف جواز عطف بعضها على بعض كاألمساء، حنوأن: يعين
  :تنبيه

  .٣أمهل املصنف شرطا يف عطف الفعل، وهو احتاد زماما
  .وال املستقبل على املاضي، فال يعطف املاضي على املستقبل

  ؟...صيغة املضارعأن يكونا بصيغة املاضي أو ب: أعىن، فهل يشترط احتاد اللفظ: فإن قلت
:  وعكسه حنو٤} يقْدم قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم{: بل جيوز عطف املاضي على املضارع حنو، ال: قلت

}قُص لْ لَكعجيو ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج كذَل نا مريخ لَ لَكعاَء جي إِنْ شالَّذ كاربات٥} ور.  
__________  

  . من سورة الروم٩ من اآلية ١
  . من سورة غافر٨٢ من اآلية ٢
  .مضيا أو حاال أو استقباال:  أي٣
  . من سورة هود٩٨وهو من اآلية . قاله أبو البقاء،  فأوردهم معطوف على يقدم؛ ألنه مبعىن يوردهم٤
 من ١٠وهو من اآلية ،  يف حمل جزمعطف على جعل الذي هو، على قراءة اجلزم" وجيعل" الشاهد يف ٥

  .سورة الفرقان

)٢/١٠٣٣(  

  



  .وإمنا ساغ ذلك الحتاد الزمان
  .ليس هذه املثل من عطف الفعل على الفعل، وإمنا هي من عطف مجلة على مجلة: فإن قلت

صح أن ، ملا كان الغرض منها إمنا هو عطف الفعل؛ ألن فاعل الفعل الثاين هو فاعل الفعل األول: قلت
  .إا من عطف الفعل على الفعل: يقال

  :وقوله
  واعطف على اسم شبه فعل فعال

  .٢} أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّات ويقْبِضن، {١} إِنَّ الْمصدقني والْمصدقَات وأَقْرضوا{: مثاله
  ني خمتلف اجلنس؟ العطف ال يربط ب٣"وحرف"كيف جاز ذلك : فإن قلت

  .إمنا جاز؛ ألن أحدمها مؤول باآلخر، فاحتد اجلنس بالتأويل: قلت
  فأيهما املؤول؟: فإن قلت

وحق " أل" األول كمثال األول؛ ألن املصدقني صلة ٤"فيكون"الذي يؤول هو احلال حمل اآلخر : قلت
  .الصلة أن تكون مجلة، فأل مؤولة بالذي واملصدقني بتصدقوا

فيقبضن مؤول ، لثاين كاملثال الثاين؛ ألن صافات فيه حال، وأصل احلال أن يكون امساوتارة يكون ا
  .بقابضات

  :وقوله
  وعكسا استعملْ جتده سهال

__________  
  . من سورة احلديد١٨ اآلية ١
: ومعىن صافات. وهو اسم فاعل؛ ألا يف معىن يصففن" صافات"وهو مضارع على " يقبضن" عطف ٢

 من سورة ١٩وهو من اآلية . يضممن األجنحة إىل األجسام: ومعىن يقبضن،  يف اجلوناشرات أجنحتهن
  .امللك

  ".وحروف"ويف أ، جـ ،  ب٣
  ".فتارة"ويف ب ،  أ، جـ٤

)٢/١٠٣٤(  

  

يخرِج الْحي من الْميت {: بالعكس أن تعطف االسم املشابه للفعل على الفعل، كقوله تعاىل: يعين
الْم رِجخمويالْح نم ت١} ي.  

  :٢وقول الراجز



  أم صيب قد حبا أو دارج
  ".قد حبا"على " دارجا"عطف 

  .ألن دارجا مبعىن درج: قال يف شرح الكافية
مؤول حباب؛ " حبا"ظاهر هذا أن االسم يف البيت وحنوه مؤول بالفعل، وليس جبيد، بل الظاهر أن : قلت

  .كون امساألنه يف موضع النعت، وأصل النعت أن ي
__________  

 ٩٥فيكون من عطف االسم على االسم، وهو من اآلية ، "فالق"على " خمرج" وقدر الزخمشري عطف ١
  .من سورة األنعام

جلندب بن عمرو يذكر امرأة الشماخ بن : أنشده املربد ومل يعزه إىل قائله، وقيل: قال العيين:  قائله٢
  .وهو من الرجز، ضرار الغطفاين

  :وصدره
   رب بيضاء من العواهجيا

وأراد ا ههنا ،  وهي يف األصل الطويلة العنق من الظباء والنوق والنعام-مجع عوهج-" العواهج: "اللغة
إذا مشى هينا ، اسم فاعل من درج الصيب" دارج"، زحف ومشى على عجزه" حبا"، املرأة التامة اخللق

  .متقارب اخلطو
وال يكون معها غري صيب حيبو، أو ، لق تشبه الظباء يف طول عنقهايريد الشاعر امرأة تامة اخل: املعىن

  .قريب عهد باملشي ال يكاد يدرك
جار وجمرور متعلق " من العواهج"، مبتدأ جمرور برب لفظا يف حمل رفع" بيضاء"، للتنبيه" يا: "اإلعراب

الرفع باعتبار احملل، أو  بدل أو عطف بيان لبيضاء باعتبار اللفظ وب-باجلر-" أم"، مبحذوف صفة لبيضاء
أو "، فعل ماض والفاعل ضمري، واجلملة صفة لصيب" حبا"، مضاف إليه" صيب"، خرب ملبتدأ حمذوف

  .لتأويله بدرج" حبا"معطوف على " دارج
  ".حبا"على الفعل وهو " دارج"حيث إنه عطف االسم املشبه للفعل وهو " حبا أو دارج: "الشاهد فيه

  .، وابن الناظم٣/ ١٩٦، وابن هشام ٢/ ٤٣٣األمشوين : أللفيةذكره من شراح ا: مواضعه

)٢/١٠٣٥(  

  

  :البدل
: وقال ابن كيسان. يسمونه بالترمجة والتبيني: هو اصطالح البصريني، وأما الكوفيون فقال األخفش

  .يسمونه بالتكرير



  :وقوله
  واسطة هو املسمى بدال... التابع املقصود باحلكم بال 

خيرج النعت والتوكيد وعطف البيان؛ ألن مكمالت للمقصود ": املقصود باحلكم"و، جنس": التابع"
  . النسق١"لعطف"خمرج " بال واسطة"و، باحلكم

يقتضي محل املقصود على املستقل ، وختصيص الشارح املعطوف ببل وبلكن كما يف شرح الكافية
  .بالقصد، وإال فال وجه للتخصيص

  :قالأخذ يف ذكر أقسامه ف، وملا عرفه
  عليه يلفَى أو كمعطوف ببل... مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل 

  :هذه أربعة
  .٢} اهدنا الصراطَ الْمستقيم، صراطَ الَّذين{: كقوله تعاىل، املطابق: األول

  .٣وهو املسمى بدل كل من كل
وي املبدل منه يف املعىن، وذكر املطابقة أوىل؛ ألا عبارة صاحلة لكل بدل يسا: قال يف شرح الكافية

فإا ال تصدق إال على ذي أجزاء، وذلك غري مشروط لإلمجاع على صحة . خبالف العبارة األخرى
  .٤} إِلَى صراط الْعزِيزِ الْحميد، اللَّه{: كقراءة غري نافع وابن عامر، البدلية يف أمساء اهللا تعاىل

__________  
  . أ، جـ١
  . سورة الفاحتة من٧، ٦ من اآليتني ٢
  . املطابق؛ لوقوعه يف اسم اهللا تعاىلالبدل وإمنا مساه الناظم ٣
  . من سورة إبراهيم٢، ١ من اآلية ٤

)٢/١٠٣٦(  

  

والبعض عند البصريني يقع على أكثر الشيء وعلى " قبضت املال نصفه: "بدل بعض من كل، حنو: الثاين
  .نصفه وعلى أقله

بعض : "ء ال يقع إال على ما دون نصفه؛ ولذلك منع أن يقالأن بعض الشي: وعن الكسائي وهشام
  .أحدمها: أي" ١الرجلني لك

  .وهو ما صح االستغناء عنه باألول، وليس مطابقا له وال بعضا، بدل اشتمال: الثالث
  .هو ما البس األول بغري الكلية واجلزئية: وقيل
  ".هأعجبين زيد حسن: "إما دالّ على معىن يف متبوعه حنو: وقيل



  ".أعجبين زيد ثوبه: "أو مستلزم معىن فيه حنو
  .واألول هو الكثري

حبيث ال يشعر به ذكر املبدل منه بوجه؛ وهلذا شبهه باملعطوف ببل، وهو ، بدل مباين مطلقا: الرابع
  .قسمان سيأيت ذكرمها

  :تنبيهات
  : االشتمال من مراعاة أمرين٢"بدل"ال بد يف : األول

بدل إضراب ال بدل " أعجبين زيد أخوه: " معناه عند احلذف، ومن ثَم جعل حنوإمكان فهم: أحدمها
: حسن الكالم على تقدير حذفه، ومن مث امتنع حنو: اشتمال، إذ ال يصح االستغناء عنه باألول، واآلخر

  .؛ ألنه وإن فهم معناه يف احلذف، فال يستعمل مثله وال حيسن"أسرجت زيدا فرسه"
  .لكان بدل غلط،  الكالمفلو ورد مثل هذا يف

  . وبدل االشتمال ضمريا عائدا على املبدل منه٣"البعض"اشتراط أكثر النحويني يف بدل : الثاين
__________  

  . ب، جـ١
  . أ، جـ٢
  ".الغلط" أ، ب، ويف جـ ٣

)٢/١٠٣٧(  

  

غناء والصحيح عدم اشتراطه، لكن وجوده أكثر من عدمه، ذكر من الشواهد على االست: قال املصنف
  .١} وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا{: عن الضمري يف بدل البعض قوله تعاىل

  .٢} قُتلَ أَصحاب الْأُخدود، النارِ{: ويف بدل االشتمال، قوله تعاىل
  .منهم وفيه: أي، وتؤولت اآليتان على حذف الضمري: قلت

قُتلَ أَصحاب { مقامه بـ ٤"للقائم"ومثّل ، ٣تسهيل أنه ال بد من ضمري أو ما يقوم مقامهوظاهر ال
  .، فاأللف والالم تقوم مقام الضمري} الْأُخدود، النارِ

بدل كل من كل، عرب باألخدود عن النار ملا كان " النار"وذهب الفراء وتبعه ابن الطراوة إىل أن 
  ".فيف اإلزارع: "مشتمال عليها كقوهلم

هو بدل : وقال ابن خروف. أخدود النار: األوىل أن يكون على حذف مضاف، أي: وقال ابن هشام
  .إضراب
  .العامل: وقيل، الثاين: وقيل، هو األول: اختلف يف املشتمل يف بدل االشتمال، فقيل: الثالث



  فما املفهوم من كالمه؟: فإن قلت
  .ل القول األول والثالثحيتم" أو ما يشتمل عليه: "قوله: قلت

  .٥وإىل األول ذهب يف التسهيل
__________  

  . من سورة آل عمران٩٧وهو من اآلية ، "الناس"بدل من " من استطاع "١
أنطيانوس ملك الروم، : الشق يف األرض، وأصحابه هم: واألخدود، "األخدود"بدل من " النار "٢

فر كل منهم شقا عظيما ومأله نارا، وأمر بأن ح، وخبتنصر ملك الفرس، ويوسف ذو نواس ملك جنران
 ٥، ٤وهو من اآلية . يلقى فيه كل من مل يكفر، وأل يف األخدود للجنس؛ ألا أخاديد ال أخدود واحد

  .من سورة الربوج
  ,١٧٢ التسهيل ص٣
  ".القائم"ويف أ، جـ ،  ب٤
  .١٧٣ التسهيل ص٥

)٢/١٠٣٨(  

  

العرب تتكلم بالعام وتريد به : شتمال إىل بدل الكل، فقالوبدل اال، رد السهيلي بدل البعض: الرابع
  .اخلاص، وحتذف املضاف وتنويه

ذلك البعض١"مث"، أكلت بعض الرغيف: إمنا تريد، "أكلت الرغيف ثلثه: "فإذا قلت بينت .  
  .وبدل املصدر من االسم إمنا هو يف احلقيقة من صلة مضافة إىل ذلك االسم

  :٢بدال بدل كل من بعض، كقول امرئ القيسزاد بعضهم يف اإل: اخلامس
  ... ........................كأين غَداةَ البينِ يوم حتملوا 

  .٣وتأولوا البيت، ونفاه اجلمهور
__________  

  . ب، جـ١
  :ومتامه،  صدر بيت من الطويل٢

  لدى سمرات احلي ناقف حنظل
-" ناقف"،  وهي شجرة الطلع-مجع مسرة-" لسمراتا"، مبعىن عند" لدى"، الفراق" غداة البني: "اللغة

بفتح اهلاء وكسر الباء وبعدها -الذي يستخرج اهلبيد :  وناقف احلنظل-بالنون وبعد األلف قاف مث فاء
  ".ترحلوا: "ويروى،  وهو حب احلنظل-ياء ويف آخره دال



  .إين أبكي كناقف احلنظل؛ ألن ناقف احلنظل تدمع عيناه حلرارته: املعىن
" البني"، منصوب على الظرفية" غداة"، كأن حرف تشبيه والضمري املتصل به امسه" كأين: "عراباإل

مضاف " مسرات"، ظرف" لدى"، فعل ماض وفاعله" حتملوا"، منصوب على الظرفية" يوم"، مضاف إليه
  .مضاف إليه" حنظل"، خرب كأن مرفوع بالضمة الظاهرة" ناقف"، مضاف إليه" احلي"، إليه

  ".غداة البني: "فإنه بدل كل من بعض من قوله" يوم حتملوا: "فيهالشاهد 
  ,٢/ ١٢٧وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٤٣٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

ليس امسا للوقت املمتد من طلوع الفجر إىل غروب " اليوم" من وجوه التأويل اليت تأولوا ا البيت أن ٣
يريدون هلذا " إمنا ادخرتك هلذا اليوم: " مطلقا طال أو قصر، نظري قوهلمالشمس، ولكنه اسم للوقت

  .من نوع بدل الكل من الكل" غداة البني"من " يوم"الوقت، وعلى هذا يكون إبدال 

)٢/١٠٣٩(  

  

  :وقوله
  ودون قصد غَلَط به سلب... وذا لالضراب اعز إن قصدا صحب 

  :فذكر أنه نوعان، ناملباي: اإلشارة إىل القسم الرابع، أعىن
أعط السائل : "يسمى بدل اإلضراب، وبدل البداء أيضا، وهو ما يذكر متبوعه بقصد كقولك: أحدمها

" وما كتب له نصفُها ثُلثها، إن الرجل ليصلي الصالة: "ومنه قوله عليه الصالة والسالم، "رغيفا درمها
  " .عشرها"إىل 

  .ومل يثبت بعضهم بدل البداء
  .دل الغلط، وهو ما ال يقصد متبوعه بل جيري على لسان املتكلم من غري قصديسمى ب: واآلخر

وإمنا يقع يف لفظ ،  ال نثرها وال نظمها١"العرب"ال يوجد يف كالم : قال املربد وغريه، وهذا النوع
  .٢"الغالط"

  :٣منهم ابن السيد أنه وجد يف شعر العرب، كقول ذي الرمة، وزعم قوم
__________  

  . ب، جـ١
  ".الغالط"ويف أ ،  ب، جـ٢
  :ومتامه،  صدر بيت من البسيط٣

  ويف اللَّثَات ويف أنياا شنب
، كثيف أسود: امرأة ملياء وظل أملى: يقال.  وهي مسرة يف باطن الشفة-من اللمى-فعالء " ملياء: "اللغة



بفتح الالم -" لعس"،  أيضا محرة يف الشفتني تضرب إىل السواد-بضم احلاء وتشديد الواو-" حوة"
 مجع لثة، -بكسر الالم وختفيف الثاء-" اللثات"، امرأة لعساء: يقال.  أيضا مسرة يف باطن الشفة-والعني

. هو حتديد األسنان ودقتها: يقال.  برد وعذوبة يف األسنان-بفتح الشني والنون-" شنب"، وهي معروفة
=  

)٢/١٠٤٠(  

  

 سةٌ لَعوملياء يف شفتيها ح......... ................  
بدل غلط؛ ألن احلوة السواد، واللعس سواد يشوبه محرة، وذكر بيتني آخرين، وال حجة " لعس: "قال

  .١له فيما ذكره؛ إلمكان تأويله
  ؟"به سلب: "ما معىن قوله: فإن قلت

  .أن بدل الغلط سلب احلكم عن األول وأثبته للثاين: يعين: قلت
بدل اإلضراب وبدل : أعين، بد من قصد البدل يف النوعنيوال " ودون قصد: "كيف قال: فإن قلت

  الغلط؟
  .٢"بقصد األول ال الثاين"إمنا يعين نفي القصد يف بدل الغلط : قلت
  :تنبيه

مث تذكرت أنه ، إذا تومهت أن املمرور به رجل" مررت برجل امرأة: "زاد ابن عصفور بدل النسيان حنو
  .امرأة

وملا ذكر أقسام البدل مثّلها يف .  وإدراجه يف بدل اإلضراب أقربوقد أدرجه الشارح يف بدل الغلط،
  :قوله

__________  
جار وجمرور متعلق " يف شفتيها"، هي ملياء: أي، خرب ملبتدأ حمذوف مرفوع بالضمة" ملياء: "اإلعراب= 

 جار وجمرور خرب" يف اللثات"، "حوة"بدل غلط من " لعس"، مبتدأ مؤخر" حوة"، مبحذوف خرب مقدم
  .مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة" شنب"، عطف عليه" ويف أنياا"، مقدم

  .واللعس سواد تشوبه محرة، ؛ ألن احلوة السواد"حوة"فإنه بدل غلط من " لعس: "الشاهد فيه
  ,٢/ ١٢٦وذكره السيوطي يف اهلمع ، ٢/ ٤٣٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

كل من احلوة واللعس : هذا، وقد قيل. حوة لعساء: أي، فت به احلوةمصدر وص" لعس: " كأن يقال١
  ,٣/ ٩٨هـ صبان . فال شاهد فيه، محرة تضرب إىل سواد، وعليه فلعس بدل كل من كل

  ".يقصد الثاين ال األول"ويف ب ، نفي قصد األول: جـ أي،  أ٢



)٢/١٠٤١(  

  

  بال مدىواعرفه حقه وخذ ن... كَزره خالدا وقبلْه اليدا 
فزره خالدا بدل كل، وقبله اليدا بدل بعض، واعرفه حقه بدل اشتمال، وخذ نبال مدى بدل إضراب إن 

  .قدر قصد األول، وبدل غلط إن قدر عدم قصده
قد فهم من كون البدل تابعا، أنه يوافق متبوعه يف اإلعراب، فما حاله يف التعريف والتذكري : فإن قلت

  واإلفراد وأضدادها؟
إِلَى صراط {: أما التعريف والتنكري فال يلزم موافقته ملتبوعه فيهما، بل تبدل املعرفة من املعرفة حنو: تقل

اللَّه ،يدمزِيزِ الْحيف قراءة من جر، ١} الْع.  
  .٢} إِنَّ للْمتقني مفَازا، حدائق وأَعنابا{: والنكرة من النكرة حنو

  .٣} وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ، صراط اللَّه{: وواملعرفة من النكرة حن
  .٤} لَنسفَعن بِالناصية، ناصية كَاذبة{: والنكرة من املعرفة حنو

واشترط الكوفيون يف إبدال النكرة من النكرة أن تكون موصوفة، واشترطوا يف إبدال النكرة من املعرفة 
  . اللفظ، وكوا موصوفة، كذلك نقل املصنفاحتاد: شرطني

ونقل غريه اشتراط األول من الشرطني عن حناة بغداد ال عن حناة الكوفة، وكالم أهل الكوفة يدل على 
  الثاين طائفة من"ووافقهم على اشتراط ، عدم اشتراطه

__________  
  . من سورة إبراهيم٢، ١وهو من اآلية ، "العزيز" فاهللا بدل من ١
  . من سورة النبأ٣٢، ٣١وهو من اآلية ، "مفازا"بدل من " دائقح "٢
 من سورة ٥٣، ٥٢وهو من اآلية ، وقد أبدل من األول وهو نكرة،  فالصراط الثاين معرفة باإلضافة٣

  .الشورى
  . من سورة العلق١٦، ١٥وهي من اآلية ، وقد أبدلت من األوىل وهي معرفة،  فناصية الثانية نكرة٤

)٢/١٠٤٢(  

  

  . احتاد اللفظ يف بدل املعرفة من النكرة١"تأخرين، وحكي عن الكوفيني أيضا اشتراطامل
  . من ذلك؛ لورود السماع به٢"شيء"والصحيح أنه ال يشترط 

وقد مسع إبدال النكرة من املعرفة، وليست من لفظ األول وال موصوفة، وهو مذهب : قال يف االرتشاف
  .البصريني



فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما مل مينع مانع من التثنية ، دادمهاوأما التذكري واإلفراد وأض
  :٣أو قصد التفصيل حنو} حدائق، مفَازا{: واجلمع، ككون أحدمها مصدرا حنو
 لٍ صحيحةلنيِ رِجكذي رِج ورجلٍ رمى فيها الزمان فشلت... وكنت  

  .روإن كان غريه من أنواع البدل مل يلزم موافقته فيما ذك
  :قوله

  تبدله إال ما إحاطة جال... ومن ضمري احلاضر الظاهر ال 
__________  

  . أ، جـ١
  . أ، جـ٢
  .وهو من الطويل، كثري عزة:  قائله٣

وصف كلفه مبن حيب وحرصه على اإلقامة عندها، فتمىن أن تشل إحدى رجليه وهو عندها حىت : املعىن
  .ال يرحل عنها

، جار وجمرور خرب كان" كذي"، وكان فعل ماض ناقص والتاء امسهالواو عاطفة " وكنت: "اإلعراب
 عطف -باجلر-" ورجل"، صفتها" صحيحة"،  بدل من رجلني-باجلر-" رجل"، مضاف إليه" رجلني"

، يف املوضعني على إضمار أعين، وجيوز رفعهما على حذف املبتدأ" رجل"وجيوز نصب ، على رجل األوىل
فاعل رمى، ومفعول رمى حمذوف، " الزمان"، متعلق برمى" فيها"، اضفعل م" رمى"، إحدامها رجل: أي

  .عطف على رمى" فشلت"، رمى فيها الزمان داء: تقديره
  .وهو أيضا نكرة" رجلني"نكرة أبدهلا من " رجل"فإن ، "رجل صحيحة: "الشاهد فيه

، ١/ ٢١٥يه وسيبو، ٣/ ٦٨وذكره ابن يعيش ، ٢/ ٢٣٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة٣٧٣، والشاهد رقم ٢/ ٩٤وابن هشام يف املغين 

)٢/١٠٤٣(  

  

  كأنك ابتهاجك استماال... أو اقتضى بعضا أو اشتماال 
وإبدال الظاهر من املضمر على تفصيل، وهو أن الضمري إن ، ١"الظاهر"اعلم أنه جيوز إبدال الظاهر من 

  ".ضربته زيدا: "وكان لغائب أبدل منه الظاهر مطلقا حن
  :٢أبدل منه بدل البعض حنو، وإن كان حلاضر

  رجلي فرجلي شثنة املناسم... أوعدين بالسجن واألداهم 
  .يف أحد األوجه



__________  
  ".املضمر"ويف أ ،  ب، جـ١
 وكان قد هجا احلجاج بن يوسف الثقفي، -بزنة القتل- بن الفرخ -بزنة التصغري-هو العديل :  قائله٢

ىل الروم واستنجد بالقيصر فحماه، مث أرسل احلجاج إىل قيصر يتهدده إن مل يرسله، فلما مثل وهرب إ
  .وهو من الرجز، بني يديه عنفه

مجع -" املناسم"، غليظة خشنة" شثنة"،  وهو القيد-مجع أدهم-" األداهم"، ددين" أوعدين: "اللغة
نسان، وإمنا حسن ذلك ألنه يريد أن  بزنة جملس، وأصله طرف خف البعري، فاستعمله يف اإل-منسم

  .يصف نفسه باجلالدة والصرب على احتمال املكروه
جار " بالسجن"، فعل ماض وفاعله مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول به" أوعدين: "اإلعراب

بدل بعض من ياء املتكلم يف أوعدين " رجلي"، معطوف على السجن" واألداهم"، وجمرور متعلق بأوعد
  .مضاف إليه" املناسم"، خربه" شثنة"، مبتدأ" فرجلي"، الياء مضاف إليهو

بدل بعض من كل من ضمري " رجلي"حيث أبدل االسم الظاهر وهو " رجلي... أوعدين: "الشاهد فيه
  .وهو ياء املتكلم الواقعة مفعوال ألوعد، احلاضر
، ١٢٤، واملكودي ص٢/ ١٨٧، وابن عقيل ٢/ ٤٣٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

وابن هشام يف ، ٢/ ١٢٧، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٧٠وذكره ابن يعيش يف شرح املفصل . وابن الناظم
  . يف اخلزانة٣٦٨والشاهد رقم ، ٤٥٧الشذور ص

)٢/١٠٤٤(  

  

  :١وبدل االشتمال حنو
  وما أَلْفيتين حلْمي مضاعا.................. ... 

  .٢"ماالابتهاجك است: "ومثله قوله
  .أو ال، وأما بدل الكل، فإما أن يفيد معىن اإلحاطة كالتوكيد

  .٣} تكُونُ لَنا عيدا لأَولنا وآخرِنا{ومنه ، "جئتم صغريكم وكبريكم: "فإن أفاد معىن اإلحاطة جاز حنو
__________  

  .وهو من الوافر، هو عدي بن زيد العبادي شاعر جاهلي:  قائله١
  ن أمرك لن يطاعاصدره ذريين إ

  .وجدتين" ألفيتين"،  أمر من يذر مبعىن يدع-خياطب امرأة-دعيين " ذريين: "اللغة
فاحللم وصحة ، فإين ال أطيع أمرك، ذريين من عذلك: خياطب عاذلته على إتالف ماله فيقول: املعىن



  .التمييز والعقل يأمرنين بإتالفه يف اكتساب احلمد وال أَضيع
، فعل أمر مبين على حذف النون وياء املخاطبة فاعله والنون للوقاية والياء مفعول به" ذريين: "اإلعراب

فعل " يطاعا"، نافية ناصية" لن"، اسم إن والكاف مضاف إليه" أمرك"، حرف توكيد ونصب" إن"
مضارع مبين للمجهول ونائب الفاعل ضمري مستتر فيه واأللف لإلطالق، واجلملة يف حمل رفع خرب إن، 

فعل ماض " ألفيتين"، الواو عاطفة وما نافية" وما"، ة إن وامسها وخربها ال حمل هلا مستأنفة للتعليلومجل
، بدل اشتمال من ياء املتكلم يف ألفيتين" حلمي"، وتاء املخاطبة فاعله والنون للوقاية والياء مفعوله األول

  .مفعول ثان أللفي" مضاعا"، والياء مضاف إليه
، بدل اشتمال من ضمري احلاضر" حلمي"حيث أبدل االسم الظاهر وهو " تين حلميألفي: "الشاهد فيه

  ".ألفيتين"وهو ياء املتكلم يف 
، ١٢٤، واملكودي ص٢/ ١٨٦، وابن عقيل ٢/ ٣٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 يف ٣٦٩، والشاهد رقم ٢/ ١٢٧، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٦٥وابن يعيش ، ١/ ٧٨وذكره سيبويه 
  ,٤٥٧اخلزانة، وابن هشام يف الشذور ص

أملت القلوب إليك أو صريا مائلة :  أي-السني والتاء زائدتان أو للصريورة-فرحك استماال :  أي٢
  .وابتهاجك بدل من الضمري يف أنك، واستماال خرب أن، إليك

" نا"رنا بدل كل من الضمري فأولنا وآخ. جلميعنا؛ ألن عادة العرب التعبري بالطرفني وإرادة اجلمع:  أي٣
  . من سورة املائدة١١٤ارور بالالم، وهو من اآلية 

)٢/١٠٤٥(  

  

  .١وإال فمذاهب
  .٢املنع، وهو قول مجهور البصريني: أحدها
  :٣اجلواز، وهو قول األخفش والكوفيني، ومسع الكسائي إىل أيب عبد اهللا وقال: والثاين

  ........................ ...بكُم قريشٍ كُفينا كل معضلة 
  .٤وهو قول قطرب" ما ضربتكم إال زيدا: "أنه جيوز يف االستثناء حنو: والثالث

__________  
  .فإن مل يكن فيه معىن اإلحاطة: أي،  وإال١
  . لعدم الفائدة، إذ ضمري احلاضر يف غاية الوضوح٢
  .وهو من البسيط، مل أقف على قائله:  قائله٣

  :ومتامه



  ى من كان ضلِّيالوأم ج اهلد
 اسم فاعل من أعضل األمر؛ إذا اشتد وصعب -بكسر الضاد-" معضلة"، وقينا: أي" كفينا: "اللغة

 الشديد -بكسر الضاد وتشديد الالم مكسورة-" ضليال"، طريقه" ج اهلدى"، قصد" أم"، املخرج منه
  .الضالل

، ف املخاطبني ارورة حمال بالباءبدل من كا" قريش"، جار وجمرور متعلق بكفينا" بكم: "اإلعراب
، فعل ماض مبين للمجهول وضمري املتكلم عن نفسه وغريه نائب فاعل، وهو املفعول األول" كفينا"
، مفعول به ألم" ج"، الواو عاطفة وأم فعل ماض" وأم"، مضاف إليه" معضلة"، مفعول ثان لكفي" كل"
فعل ماض " كان"، بين على السكون يف حمل رفعاسم موصول فاعل أم م" من"، مضاف إليه" اهلدى"

ومجلة كان وامسه وخربه ال حمل هلا ، خرب كان" ضليال"، "من"ناقص وامسه ضمري مستتر فيه يعود إىل 
  .صلة املوصول

من ضمري احلاضر وهو ضمري " قريش"حيث أبدل االسم الظاهر وهو " بكم قريش: "الشاهد فيه
  . من غري أن يبدل البدل على اإلحاطة-بدل كل من كل-املخاطبني ارور حمال بالباء 

  ,٤٥٨ذكره ابن هشام يف شذور الذهب ص: مواضعه
بأن زيدا ليس بدل كل من ضمري املخاطبني بل بدل بعض، ويظهر يل أنه ال يوجد مثال :  وفيه نظر٤

  .٣/ ٩٩يكون فيه املستثىن بدل كل من املستثىن منه، هـ صبان 

)٢/١٠٤٦(  

  

  .وتقدم اخلالف فيه يف باب التوكيد، "رأيتك إياك: " املضمر من املضمر فنحووأما إبدال
  ".رأيت زيدا إياه: "وأما إبدال املضمر من الظاهر فنحو

وال يبدل مضمر من مضمر وال من ظاهر، وما أوهم ذلك جعل توكيدا إن مل يفد : قال يف التسهيل
  .١إضرابا

مل يستعمل يف كالم العرب نثره ونظمه، ولو " رأيت زيدا إياه": والصحيح عندي أن حنو: وقال يف شرحه
  .استعمل لكان توكيدا

  ....إياي فإنه بدل: إياك وإياي قصد زيد، تريد: ما مل يفد إضرابا إىل حنو: وأشار بقوله
  :قوله

  مهزا كمن ذا أسعيد أم علي... وبدل املُضمن اهلمز يلي 
  .بد من اقترانه باهلمزة، وقد مثّلهأن املبدل من اسم االستفهام ال : يعين
  :تنبيه



  ".وإن ارا قمت، مىت تقم إن ليال: "فإنه يقرن بإن حنو، نظري هذه املسألة بدل اسم الشرط
  :قوله

  يصل إلينا يستعن بنا يعن... ويبدل الفعل من الفعل كمن 
  :٢باتفاق، ومنه: جيوز إبدال الفعل من الفعل بدل كل، قال يف البسيط

__________  
  ,١٧٢ التسهيل ص١
  .وهو من الطويل، عبيد اهللا بن احلر اجلعفي:  قائله٢

  :ومتامه
  تجِد حطبا جزال ونارا تأججا

  .غليظا: أي" حطبا جزال"أتاهم، : أملّ الرجل بالقوم إملاما: يقال" تلمم: "اللغة
  .على بعد ويقصدوهافينظر إليها الضيوف ، أم يوقدون احلطب اجلزل لتقوى نارهم: املعىن

تأت جمزوم حبذف حرف العلة وهو فعل " تأتنا"، ظرف زمان للشرط العامل فيه تأتنا" مىت: "اإلعراب
  =فعل مضارع بدل من تأتنا " تلمم"، الشرط ونا مفعول والفاعل ضمري مستتر

)٢/١٠٤٧(  

  

  ... .........................مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا 
وحكى يف البسيط فيه " من يصل إلينا يستعن بنا يعن"و، ١} يلْق أَثَاما، يضاعف{: ال حنووبدل االشتم

  .خالفا
جوزه سيبويه ومجاعة من النحويني، والقياس : وال يبدل بدل بعض، وأما بدل الغلط فقال يف البسيط

  .٢يقتضيه
  :تنبيهان
  :٣جلملة، ومثله الشارح بقولهذكر كثري من النحويني أن اجلملة قد تبدل من ا: األول

__________  
جواب " جتد"، جار وجمرور ونا مضاف إليه" يف ديارنا"، متعلق بالفعل" بنا"، وفاعله ضمري مستتر= 

" تأججا"، معطوف على حطب" ونارا"، صفة" جزال"، مفعول" حطبا"، الشرط جمزوما والفاعل ضمري
  .فعل ماض وفاعله ضمري النار واأللف لإلطالق

  ".تأتنا"بدل من الفعل " تلمم"فالفعل " تأتنا تلمم: "لشاهد فيها
، ٢/ ١٢٨واهلمع ، ١٠١، والسيوطي ص١٢٤املكودي ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه



  ,٢/ ٤٤٠واألمشوين ، ١/ ٤٤٦وسيبويه 
  . من سورة الفرقان٦٩، ٦٨ من اآلية ١
  ".إن تطعم زيدا تكسه أكرمك: " ومثّله الشاطيب بنحو٢
  .وهو من الطويل، مل أقف على اسم قائله: ائله ق٣

  :ومتامه
  وإال فكن يف السر واجلهر مسلما

جار وجمرور " له"، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل ضمري مستتر فيه" أقول: "اإلعراب
ؤكدة مجلة م" ال تقيمن"، فعل أمر، والفاعل ضمري مستتر فيه، واجلملة مقول القول" ارحل"، متعلق به

الفاء واقعة " فكن"، وإن مل ترحل، وهي فعل الشرط: أي" وإال"، "ارحل"بالنون وقعت بدال من قوله 
، عطف عليه" واجلهر"، جار وجمرور" يف السر"، فعل أمر وامسها ضمري مستتر" كن"، يف جواب الشرط

  .منصوب على أنه خرب لكان" مسلما"
  ".ارحل"مجلة أخرى وهي فإنه مجلة بدل عن ، "ال تقيمن: "الشاهد فيه

  .وابن الناظم، ٢/ ٤٤٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/١٠٤٨(  

  

  ... ...........................أقول له ارحل ال تقيمن عندنا 
  .١} بلْ قَالُوا مثْلَ ما قَالَ الْأَولُونَ، قَالُوا أَئذَا متنا{: وبقوله عز وجل

  .٢} أَمدكُم بِما تعلَمونَ، أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِني{: وبقوله تعاىل
  .٣} قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلني، اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ{: وبقوله عز وجل

  .وما استدل به ال يقوم به حجة: ويف االرتشاف
عرفت : " والزخمشري واملصنف أن تبدل اجلملة من املفرد، وجعل املصنف من ذلكأجاز ابن جين: الثاين

  .٤"زيدا أبو من هو
 بدال من ٥} هلْ هذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم أَفَتأْتونَ السحر وأَنتم تبصرونَ{: وجعل الزخمشري قوله تعاىل

  .النجوى
  :٦جة وأخرى يف قولهبدال من حا" كيف يلتقيان"وجعل ابن جين 

__________  
  ".املؤمنون" من سورة ٨٢، ٨١ من اآلية ١
  . من سورة الشعراء١٣٣، ١٣٢ من اآلية ٢



  . من سورة يس٢١ من اآلية ٣
بدل اشتمال، ال مفعول ثان؛ " زيدا"واجلملة بدل من ، خرب" هو"و، مضاف إليه" من"و، مبتدأ" أبو "٤

  .ألن عرف إمنا يتعدى إىل مفعول واحد
  .} وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا{:  وقبله٥
يشكو . قائله الفرزدق: احتج به أبو الفتح وغريه، ومل أر أحدا عزاه إىل قائله، وقيل: قال العيين:  قائله٦

  .وهو من الطويل، من تفرق حاجاته وتباعد ما بينها، وأنه موزع القلب مشتت البال
" حاجة"، متعلق مبحذوف حال من حاجة تقدمت عليها" باملدينة"، ق بأشكومتعل" إىل اهللا: "اإلعراب

ومها معموالن ، معطوف على حاجة" أخرى"، معطوف على اجلار وارور" وبالشام"، مفعول أشكو
فعل مضارع مرفوع " يلتقيان"، اسم استفهام حال تقدمت على صاحبها وعاملها" كيف"، ألشكو

  .اجلملة بدل اشتمال من حاجة وأخرىبثبوت النون واأللف فاعل، و
  .بدل كل" أخرى"و" حاجة"حيث أبدل هذه اجلملة من مفرد وهو " كيف يلتقيان؟: "الشاهد فيه

. ١٠١والسيوطي ص، ٣/ ٢١٤، وابن هشام ٢/ ٤٤٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٢/ ١٢٨ضا يف اهلمع ، وذكره السيوطي أي٢/ ٧٠، ١/ ١٧٤وذكره ابن هشام أيضا يف املغين 

)٢/١٠٤٩(  

  

  وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟... إىل اهللا أشكو باملدينة حاجة 
  .أشكو هاتني احلاجتني تعذُّر التقائهما: كأنه قال

)٢/١٠٥٠(  

  

  :النداء
  .كسر النون، وضمها: فيه لغتان

  .الدعاء: ومعناه لغة
  .وهيا، واهلمزة، ووا يف الندبةيا، وأي، وأَيا، : دعاء حبروف خمصوصة، وهي: واصطالحا

  .آ، وآي باملد: وزاد الكوفيون
  .وأخرب سيبويه رواية عن العرب أن اهلمزة للقريب املصغي، وأن ما سواها للبعيد مسافة أو حكما

  :وعلى مذهب سيبويه اعتمد الناظم فقال
  وأَي وآ كذا أَيا مث هيا... وللمنادى الناِء أو كالناء يا 



  ....ينواهلمز للدا
هو القريب، وال حاجة إىل : هو البعيد حكما كالساهي، والداين: هو البعيد مسافة، وكالنائي: فالنائي

ذكر سائر املذاهب؛ ألن قائليها مل يعتمدوا إال على الرأي، والرواية ال تعارض بالرأي، كذا قال 
  .املصنف

  .ووا ملن ندب: وقوله
  .واجلمهور، وأجاز بعضهم استعماهلا يف غري الندبة قليالخمتصة بالندبة، وهذا مذهب سيبويه : يعين

فإن خيف التباس املندوب بغريه ، ١قد تستعمل يف الندبة بشرط أمن اللبس" يا"أن : يعين" أو يا: "وقوله
  .٢"وا"تعينت 

__________  
  : مثال أمن اللبس قوله١

  مراوقمت فيه يأمر اهللا يا ع... حملت أمرا عظيما فاصطربت له 
فصدور ذلك بعد موت عمر دليل على أنه مندوب، وليس الدليل األلف ألا تلحق آخر املستغاث 

  . صبان٣/ ١٠٣هـ . واملتعجب منه
 إذ لو -بالواو-وا زيد :  مثل خوف اللبس فتقول عند قصد ندبة زيد امليت وحبضرتك من امسه زيد٢

  . صبان٣/ ١٠٣ـ ه. النداءأتيت بيا، لتبادر إىل فهم السامع أنك قصدت 

)٢/١٠٥١(  

  

  :ولذلك قال
  وغري وا لدى اللبس اجتنب

  :تنبيهات
  .أمجعوا على أن نداء القريب مبا للبعيد جيوز توكيدا، وعلى منع العكس: األول
  .ذهب بعض النحاة إىل أن هذه األدوات أمساء أفعال حمتملة لضمائر مستترة: الثاين

  .٢وتبعه ابن اخلشاب" أيا"بدل من مهزة " ياه" إىل أن ها ١ذهب ابن السكيت: الثالث
روومها عن العرب الذين يثقون ،  إال الكوفيون-باملد-مل يذكر آ، وآي : قال يف شرح التسهيل: الرابع

  .بعربيتهم، ورواية العدل مقبولة
  .يف الكبري، وجعلها ابن عصفور للقريب كاهلمزة" آ"وذكر غريه أن األخفش حكى : قلت

  :وقوله
  جا مستغاثا قد يعرى فاعلما... دوب ومضمر وما وغري من



  :املنادى قسمان
__________  

كان عاملا بنحو الكوفيني وعلم القرآن واللغة، وأخذ عن ،  هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت١
البصريني والكوفيني كالفراء وأيب عمرو الشيباين، وله تصانيف كثرية يف النحو ومعاين الشعر، ومات 

  .االثنني خلمس خلون من رجب سنة أربع وأربعني ومائتنييوم 
كان أعلم أهل :  هو عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن نصر بن اخلشاب أبو حممد النحوي، قال القفطي٢

إنه كان يف درجة الفارسي، وكانت له معرفة باحلديث والتفسري واللغة واملنطق : زمانه بالنحو حىت يقال
نيف كثرية؛ فقد صنف شرح اجلمل للجرجاين، والرد على ابن بابشاذ يف شرح والفلسفة، وله تصا

تويف عشية اجلمعة ثالث رمضان سنة سبع . اجلمل، وشرح اللمع البن جين ولكن مل يتم، وغري ذلك
  .وستني ومخسمائة

)٢/١٠٥٢(  

  

، "يا أنت ويا إياك": واملضمر حنو، "وا زيداه: "ميتنع حذف حرف النداء معه، وهو املندوب حنو: فاألول
  ".يا لزيد: "واملستغاث حنو

   احلذف مع هذه الثالثة؟١"منع"ما سبب : فإن قلت
وأما املضمر فألن . أما املندوب واملستغاث؛ فألن املطلوب فيهما مد الصوت، واحلذف ينافيه: قلت

  .احلذف معه تفوت به الداللة على النداء
  :تنبيه

  .فيه تفصيلفهم من كالمه جواز نداء املضمر، و
قال .  ملخاطب ففيه خالف٢"إن كان"و، "يا هو"وال ، "يا أنا: "فإن كان ملتكلم أو غائب مل جيز، ال يقال

  .انتهى. والصحيح املنع: يف االرتشاف
 وهو القياس، وبصيغة ٣"يا إياك قد كفيتك: "وقد مسع ما ظاهره نداء املضمر بصيغة النصب كقوله

  :٤الرفع كقوله
__________  

  . أ١
  . أ، جـ٢
إن األحوص الريبوعي وفد مع ابنه على معاوية، فقام األب فخطب، فلما انتهى قام االبن :  قيل٣

  .قد أغنيتك عن القول: أي، ليخطب، فقال له األب ذلك



  :ومتامه، هو األحوص الريبوعي، قاله العيين، وصوب أنه لسامل بن دارة يف مر بن واقع:  قائله٤
  عام جعتاأنت الذي طلَّقت 

  .وهو من الرجز
يف الوقت الذي وقعت فيه : أي" عام جعتا"، فارقت حالئلك" طلقت"، املنتفخ البطن" األجبر: "اللغة

  .ااعة
أنت الذي فارقت زوجاتك حني مل جتد ما : يذم املخاطب بأنه عظيم البطن وابن عظيمها، ويقول: املعىن

  .جللب رزقهنتسد به رمقك ومتأل به بطنك، وأبيت السعي 
وكان حق أجبر ، مضاف إليه" أجبر"، صفة" ابن"، منادى مبين على الضم" أجبر"، للنداء" يا: "اإلعراب

منادى مبين على ضم مقدر منع منه " أنتا"، للنداء" يا"، اجلر بالفتحة لوزن الفعل ولكنه صرف للضرورة
  .حركة البناء األصلي، واأللف لإلطالق

  . حيث نادى الضمري الذي يف موضع الرفع،"يا أنتا: "الشاهد فيه
  .٣/ ٢٢٠وابن هشام ، ٢/ ٤٤٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة١٠٥، والشاهد ١/ ١٧٤، والسيوطي يف اهلمع ١/ ١٢٧وذكره ابن يعيش 

)٢/١٠٥٣(  

  

  يا أجبر بن أجبرِ يا أنتا
  .وهو من نيابة بعض الضمائر عن بعض

  .منصوب مبقدر يدل عليه الظاهر بعده" إياك"للتنبيه و" يا"على أن " يا إياك: "موتأول بعضه
أو فصل، أو بدل، ، الثاين مبتدأ ثان أو توكيد" أنت"مبتدأ، و" أنت"للتنبيه و" يا"على أن " يا أنت"و

  .واخلرب املوصول
 ما يقل احلذف معه، ومنه  إال أن منه-وهو ما عدا القسم األول-جيوز فيه حذف النداء : والقسم الثاين

  .ما يكثر
  :وقد نبه على ما يقل بقوله

  قل ومن مينعه فانصر عاذله... وذاك يف اسم اجلنس واملشار له 
  .١" ثويب حجر: "ومن حذفه من اسم اجلنس قوله. اإلشارة إىل تعريه من احلرف

  .وجاءت منه ألفاظ يف النثر والنظم
  .ال جيوز إال يف شذوذ أو ضرورة، اء منهأن حذف حرف الند: ومذهب البصريني

  .وهو عند الكوفيني قياس مطرد



__________  
 حني فر احلجر بثوبه حني وضعه عليه -عليه السالم- قاله عليه الصالة والسالم حكاية عن موسى ١

  .وكان رخاما، ليغتسل

)٢/١٠٥٤(  

  

  :١ومن حذفه من اسم اإلشارة قوله
  لك هذا لوعة وغراممبث..................... ... 

  .ومسع منه أبيات
  :٢أنه ال جيوز؛ ولذلك حلنوا أبا الطيب يف قوله: ومذهب البصريني

  هذي برزت لنا فهجت رسيسا
__________  

  . وهو من الطويل-غيالن بن عقبة-هو ذو الرمة :  قائله١
  :وصدره

  إذا هملت عيين هلا قال صاحيب
  .شدة رغبة" غرام"، حرقة القلب من أمل احلب: اللوعة" لوعة"، سال دمعها" مهلت العني: "اللغة
إنك شديد احلب هلا والغرام ، يا هذا: كلما بكى وسال دمعه عند تذكر احملبوبة قال له صاحبه: املعين

  .وهو ال يستطيع أن يعمل له شيئا خيفف من لوعته، ا
متعلق ملت، والالم " هلا"، فاعله" يينع"، فعل الشرط والتاء للتأنيث" مهلت"، شرطية" إذا: "اإلعراب

" مبثلك"، فاعله مضاف للياء" صاحيب"، فعل ماض جواب الشرط" قال"، ألجل احملبوبة: أي، للتعليل
مبتدأ " لوعة"، وذا اسم إشارة منادى على حذف حرف النداء، ها للتنبيه" هذا"، جار وجمرور خرب مقدم

  .عطف على لوعة" وغرام"، مؤخر، واجلملة يف حمل نصب مقول القول
  .حيث حذف منه حرف النداء، "هذا: "الشاهد فيه

، ١٢٤ ، واملكودي ص٣/ ٢٢٢، وابن هشام ٢/ ٤٤٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١/ ١٧٤وذكره السيوطي يف اهلمع 

  . وهو من الكامل-أمحد بن احلسني املتنيب-هو أبو الطيب :  قائله٢
  :ومتامه

نسيسامث انثنيت وما شفيت   
 وهو مس -بفتح الراء وكسر السني-" رسيسا"، من هاجه إذا أثاره" فهجت"، ظهرت" برزت: "اللغة



  . بقية النفس-بفتح النون وكسر السني-" نسيسا"، احلمى أو اهلم
، فعل ماض والتاء فاعل" برزت"، يا هذه: منادى حذف منه حرف النداء، والتقدير" هذي: "اإلعراب

الفاء عاطفة وهاج فعل ماض والتاء فاعل واجلملة عطف " فهجت"، ر وجمرور متعلق بربزتجا" لنا"
  .وإعراب الباقي واضح، مفعوله" رسيسا"، "برزت"على 

وحذف حرف النداء مع اسم اإلشارة ال جيوز عند ، حيث حذف منه حرف النداء" هذي: "الشاهد فيه
  .البصريني

  .فهي مصدر، زةإشارة إىل الرب" هذي"وخرج على أن 
  .٢/ ٤٤٤ذكره األمشوين يف شرحه : مواضعه

)٢/١٠٥٥(  

  

  .١} ثُم أَنتم هؤلَاِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم{: ومذهب الكوفيني جوازه، وجعلوا منه قوله تعاىل
  :تنبيه

 يوهم ومن مينعه فانصر عاذله،: وقول الشيخ: ظاهر كالمه موافقة الكوفيني على اجلواز، وقال الشارح
  .اختيار مذهب الكوفيني

  .إن مل حيمل املنع على عدم قبول ما جاء من ذلك، هذا
واإلنصاف . انتهى. وقوهلم هذا أصح: قد صرح مبوافقتهم يف اسم اجلنس يف شرح الكافية، فقال: قلت

  .القياس على اسم اجلنس؛ لكثرته نثرا ونظما
  . الشعر اسم اإلشارة على السماع، إذ مل يرد إال يف٢"وقصر"

  .٣فمتأول" مث أنتم هؤالء: "وأما حنو
  .فهم من كالمه أن ما سوى هذه اخلمسة جيوز معه حذف حرف النداء، وليس على إطالقه: فإن قلت

أن مما يلزمه احلرف لفظ اجلاللة واملتعجب منه، ومل يذكرمها هنا، وقد ذكر : ٤فقد ذكر يف التسهيل
  .األول يف الكافية دون الثاين

__________  
  . من سورة البقرة٨٥ من اآلية ١
  ".وقصره على"ويف أ ،  ب، جـ٢
أو ، صلة" تقتلون"أو بالعكس ومجلة " أنتم"مبعىن الذين، وهو خرب عن " هؤالء" مؤولة على أن ٣
  .حال" تقتلون"اسم إشارة ومجلة " هؤالء"

  .١٧٩ التسهيل ص٤



)٢/١٠٥٦(  

  

  .مل يذكره مع ما يلزمه احلرف، يم عن حرف النداءملا كان األكثر يف لفظ اجلاللة تعويض امل: قلت
  .استغىن بذكره عنه" يا للماء: "وأما املتعجب منه، فلما كان كاملشتقّات لفظا وحكما حنو

فما وجه . إذا كان حرف النداء غري الزم مع لفظ اجلاللة؛ لكونه قد حيذف إذا عوض عنه: فإن قلت
  رف؟ذكره يف التسهيل والكافية مع ما يلزم احل

  .وجهه أنه مما يلزمه احلرف إذا مل يعوض: قلت
  .أطلق يف اسم اجلنس، واملراد إمنا هو اسم اجلنس املبين للنداء، فإنه حمل اخلالف: فإن قلت

  .فقد نص يف الكافية وشرحها على أن احلرف يلزمه، فأما اسم اجلنس املفرد غري املعني
  ".ال خذ بيديرج: "أجاز بعضهم حذف احلرف منه أيضا حنو: قلت

  .فلعله ذهب هنا إىل ذلك، فيكون إطالقه مرادا
فإن صحبها ففي ،  اإلشارة، وهو مقيد بأال يصحب كاف اخلطاب١"اسم"وأطلق أيضا يف : فإن قلت

  .ندائه مع ثبوت احلرف خالف، وممن منع السريايف
  .ذكره يف االرتشاف، فال خالف يف جواز ندائه، فإن مل يصحبه احلرف

  . اعتمد على تقييده بالواقع؛ لقلتهكأنه: قلت
  :تنبيه

  :بعد ذكر لفظ اجلاللة واملضمر واملستغاث واسم اإلشارة واسم اجلنس، قال يف الكافية
  أو غريها أو أوله تعريا... وغري ذي اخلمسة ناده بيا 

  .وذكر يف شرحها أن ذلك بإمجاع
__________  

  . أ، جـ١

)٢/١٠٥٧(  

  

  .ب واملتعجب منهيرد عليه املندو: فقد يقال
وتقدم اجلواب عن املتعجب ، وألزم املندوب وا أو لفظ يا: فقال، أنه ذكر املندوب قبل ذلك: واجلواب

  .منه
  .١} يوسف أَعرِض عن هذَا{: أن حرف النداء جيوز حذفه من العلم حنو: واحلاصل

أيها : "، وأي حنو"ال يزال حمسنا أحسن إيلَّمن : "، واملوصول حنو} رب اغْفر لي ولأَخي{: واملضاف حنو



  ".خريا من زيد أقبل: "واملطول حنو، "املؤمنون
  .وخيتلف يف جواز حذفه من اسم اجلنس املبين للنداء، واسم اإلشارة، والنكرة غري املقصودة

  .وميتنع مع األشياء املتقدم ذكرها
  :قوله

  فعه قد عهداعلى الذي يف ر... وابن املعرف املنادى املفردا 
يا : " له تعريف يف النداء حنو٢"حصل"وما ، "يا زيد: "يشمل ما له تعريف قبل النداء حنو: املعرف

  ".رجل
سلب تعريف العلمية وتعرف : باقٍ على علميته، وهو مذهب ابن السراج، وقيل: فقيل" يا زيد: "أما حنو

  .باإلقبال، وهو مذهب املربد والفارسي
  .نف، واحتج بنداء ما ال ميكن سلب تعريفه كاسم اهللا تعاىل واسم اإلشارةوإىل األول ذهب املص

  .بأل حمذوفة: وإليه ذهب املصنف وقيل، ٣تعرف باإلقبال والقصد: ، فقيل"يا رجل: "وأما حنو
__________  

  . من سورة يوسف٢٩ من اآلية ١
  ".حدث" أ، جـ ، ويف ب ٢
: إقبال املتكلم على املنادى، أي: نه، واإلقبال أيقصد املنكر بعي: القصد: ٣/ ١٠٥ قال الصبان ٣

  .إلقاؤه الكالم حنوه

)٢/١٠٥٨(  

  

فيشمل املثىن واجلمع واملركب ، "ال"ما ليس مضافا وال شبيها به كما يف باب : واملراد باملفرد هنا
  .تركيب مزج

  :وقوله
  على الذي يف رفعه قد عهدا

يا "و" يا رجال"و" يا زيد: "داء من ضمة ظاهرة حنوأنه يبىن على ما كان يرفع به قبل الن: يعين
  ".يا زيدون: "، أو مقدرة حنو"مسلمات
  ما علة بناء املنادى املفرد؟: فإن قلت

  .وتضمني معىن اخلطاب، يف التعريف واإلفراد" يا أنت: "شبهه باملضمر من حنو: قلت
  .ونسب إىل سيبويه، إجراؤه جمرى األصوات: وقيل

  :تنبيهات



، وحكاه يف شرحه عن ١وجيوز نصب ما وصف من معرف بقصد وإقبال: ال يف التسهيلق: األول
  " .يا عظيما يرجى لكل عظيم: " يف سجوده-عليه الصالة والسالم-الفراء، وأيده مبا روي من قوله 

  :٢وجعل منه
  ....أَدارا جبزوى هجت للعني عبرة

__________  
  ,١٨٠ التسهيل ص١
  .وهو من الطويل،  الرمةهو ذو:  قائله٢

  :ومتامه
  فماء اهلوى يرفض أو يترقرق

" عربة، حركت" هجت"،  اسم موضع بعينه-بضم اجليم وسكون الزاي وفتح الواو-" جبزوى: "اللغة
يبقى يف العني " يترقرق"، يسيل بعضه يف إثر بعض" يرفض"، الدمع: يعين" فماء اهلوى"، الدمعة: العربة

  .يتدفق: قيلمتحريا جييء ويذهب، و
والدمع يسيل بعضه إثر بعض، أو ، أنه نظر إىل دار بعينها عهد فيها من حيب فهاجت شوقه وحزنه: املعىن

  . =يبقى يف العني متحريا

)٢/١٠٥٩(  

  

  .فظاهر مذهب البصريني أن النصب يف هذا البيت وحنوه؛ لقصد التنكري
ونقله ابن األنباري عن ، وه ضمة إعرابوحن" يا زيد"ذهب الكسائي والزيادي إىل أن ضمة : الثاين

  .الكوفيني
  .تشبيها باملضاف، إىل أن نداء املثىن واموع على حده بالياء، ذهب بعض الكوفيني: الثالث

  .وهو فاسد؛ ألنه ليس مركبا: قال يف البسيط
  .باأللف، يا اثنا عشر ويا اثنتا عشرة: قلت" اثنيت عشرة"و" اثين عشر"إذا ناديت : الرابع

  . إجراء هلما جمرى املضاف-بالياء-يا اثين عشر، ويا اثنيت عشرة : وقال الكوفيون
  :وأشار بقوله

  وانوِ انضمام ما بنوا قبل الندا
" يا مخسة عشر"و" يا رقاش"و" يا سيبويه: ""إىل أن ما كان مبنيا قبل النداء، يقدر بناؤه على الضم حنو

  .١""يا برق حنره"و
__________  



: جار وجمرور متعلق مبحذوف، والتقدير" جبزوى"، اهلمزة للنداء ودارا نكرة منادى" أدارا ":اإلعراب= 
" عربة"، جار وجمرور متعلق به" للعني"، فعل ماض والتاء فاعل" هاج"هجت ، "جبزوى"أدارا مستقرة 

  .عطف عليه" أو يترقرق"، خربه" يرفض"، مضاف إليه" اهلوى"، مبتدأ" فماء"، مفعول به
نصب؛ ألنه منادى منكور يف اللفظ، التصاله بارور بعده ووقوعه يف موضع " أدارا: "د فيهالشاه

أدارا مستقرة جبزوى، فجرى لفظه على التنكري وإن كان مقصودا بالنداء معرفة يف : صفته، كأنه قال
  .التحصيل
 يف ١١٣هد ، والشا٢/ ٣١١وذكره سيبويه ، ٢/ ٤٤٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .اخلزانة

  . أ، جـ١

)٢/١٠٦٠(  

  

 -وبالرفع- اتباعا للمحل -بالنصب-" يا سيبويه الظريف: "١"ويظهر أثر التقدير يف التابع فيجوز"
  .٢اتباعا للبناء املقدر

  :وإىل هذا أشار بقوله
  وليجز جمرى ذي بناء جددا.... 

  :مث قال
   عادما خالفاوشبهه انصب... واملفرد املنكور واملضافا 

  :٣وقوله، "يا رجال خذ بيدي: " قول األعمى-الذي مل يقصد به معني: يعين-مثال املفرد املنكور 
__________  

  . أ، جـ١
فإنه لعروضه ،  وإمنا مل جير مراعاة لكسرة البناء؛ ألا ألصالتها بعيدة عن حركة اإلعراب خبالف الضم٢

 املتأصلة يف املتبوعية، وإطالق الرفع على حركة التابع فيه بيا أشبهت حركة اإلعراب العارضة بالعامل
  . صبان٣/ ١٠٧هـ . مساحمة؛ ألن التحقيق أا حركة إتباع

  .من قصيدة ينوح فيها على نفسه عندما أسرته تيم الرباب، هو عبد يغوث بن وقاص:  قائله٣
  :ومتامه

  نداماي من جنران أن ال تالقيا
  .وهو من الطويل

بلد " جنران"، املؤنس على الشراب" نداماي"، أو أتيت العروض وهو مكان، تعرضت" عرضت: "اللغة



  .باليمن
إذا بلغتم العروض فبلغوا ندمائي وأحبائي أنه : يندب حظه وينادي الركبان وهو يف األسر، ويقول: املعىن

  .ال تالقي بيننا، فإننا ال ندري ما اهللا صانع بنا
" عرضت"، إن شرطية وما زائدة" إما"، منادى منصوب بالفتحة" اراكب"، حرف نداء" أيا: "اإلعراب

وبلغن فعل أمر مبين على ، الفاء واقعة يف جواب الشرط" فبلغن"، والتاء فاعل، فعل ماض فعل الشرط
، الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة والفاعل ضمري مستتر واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط

متعلق " من جنران"، بالفتحة املقدرة على األلف وياء املتكلم مضاف إليهمفعول به منصوب " نداماي"
امسها " تالقيا"، نافية للجنس" ال"، خمففة من الثقيلة وامسها ضمري الشأن" أن"، مبحذوف حال من نداماي

ومجلة أن يف حمل نصب مفعول " أن"لنا، واجلملة يف حمل رفع خرب : واأللف لإلطالق واخلرب حمذوف أي
  .ن لبلغنثا

  .؛ لكونه نكرة غري مقصودة"راكبا"حيث نصب " أيا راكبا: الشاهد فيه
، ٢/ ١٩٣، وابن عقيل ٣/ ٢١٦، وابن هشام ٢/ ٤٤٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، وسيبويه ٢٠٤، ويف القطر ص١٠٧، ويف الشذور ص١/ ١٢٨وذكره ابن يعيش . وابن الناظم
  .اخلزانة يف ١١٥، والشاهد ١/ ٣١٢

)٢/١٠٦١(  

  

 نأيا راكبا إما عرضت فبلغ........................ ...  
 وهو طول بعمل أو عطف -ويسمى املطول واملمطول-واملشبه باملضاف ، "يا غالم زيد: "واملضاف حنو

  .اسم رجل" يا ثالثةً وثالثني: "وحنو، "يا لطيفا بالعباد"و" يا رامحا عبده"و" يا عظيما فضله: "حنو
: والثالثني فيمن قال، واحلارثُ: يا ثالثة والثالثون فيمن قال: فلو ناديت مجاعة هذه عدم قلت

  .واحلارثَ
فال جيوز إال نصب االمسني؛ ألما إذ ذاك ، إن أريد بذلك مجاعة مبلغها هذا العدد: وفصل األخفش فقال

  .وقعا على مسمى واحد
  . عليه٢"واملعطوف"ى حدة، حكم هلما حبكم املعطوف  الثالثة على حدة والثالثون عل١"كان"وإن 
وينبغي أن يفصل فيما إذا كان كل منهما على حدة بني أن يكون كل منهما مقصودا بالنداء، : قيل

  .فاحلكم كذلك، وبني أن يقصد ثالثة مبهمة فينصبا معا
  :تنبيه

  . املستكنال يطول املنادى مبعموله، إال إذا كان ملفوظا به، فال يعتد بالضمري



  :على ذلك" فرعان"
  .لبنيت على الضم؛ لعدم االعتداد بالضمري" يا ذاهب: "لو قلت

" زيد"فإن عطف على ذاهب فالبناء، أو على الضمري نصبت لعمله يف " يا ذاهب وزيد: "ولو قلت
  .بواسطة احلرف
  .حدعطفا على الضمري؛ لعدم استغنائه بوا، بالنصب" يا مشتركا وزيدا: "ومن مث وجب

__________  
  . أ، جـ١
  . أ، جـ٢

)٢/١٠٦٢(  

  

  مع أن يف بعض ذلك خالفا؟" عادما خالفا: "كيف قال: فإن قلت
  :أنه ال يتصور وجود للنكرة غري املقبل عليها، وأن ما جاء منونا حنو: ذهب املازين

  أدارا جبزوى هجت للعني عربة
  .ضرورة

  ".يا حسن الوجه: "الالم حنوإىل جواز ضم املضاف الصاحل لأللف و: وذهب ثعلب
  .فخالف يف وجود قسم، ال يف حكمه: أما األول: قلت

يف صحة النصب، ومل خيتلف يف صحته، وإن أجاز بعضهم " عادما خالفا: "فجوابه أن مراده: وأما الثاين
  .معه الضم يف بعض املواضع

  :وقوله
  حنو أزيد بن سعيد ال ن... وحنو زيد ضم وافتحن من 

  :ز يف املنادى املضموم أن يفتح خبمسة شروطجيو
  .أن يكون علَما: األول
  .أن ينعت بابن: الثاين

  .أن يضاف االبن إىل علم: الثالث
  .أال يفصل بني ابن وموصوفه: الرابع

  .أن يكون املنادى مما يضم لفظا: اخلامس
أو أُضيف االبن إىل ، " زيد الكرمييا: "أو منعوتا بغري ابن حنو" يا غالم ابن زيد: "فلو كان غري علم حنو

تعني " يا عيسى بن مرمي: "أو كان املنادى ال تظهر احلركة فيه حنو، "يا زيد ابن أختنا: "غري علم حنو



  .الضم
  ".أزيد بن سعيد: "وقد مجع هذه الشروط قوله

  .وال يعتد بفصل الساكن" ابن"ضمه على األصل، وفتحه إتباعا لفتحة " زيد"فيجوز يف 

)٢/١٠٦٣(  

  

  :وقد نص على اشتراط علَمية املنادى واملضاف إليه واتصاله بقوله
  أو يل االبن علم قد حتما... والضم إن مل يلِ االبن علما 

  من أين يفهم اشتراط االتصال؟: فإن قلت
  ".يلِ: "من قوله: قلت

  .قد أخل بالشرط اخلامس: فإن قلت
تقدير الفتحة والضمة، إال أن " يا عيسى بن مرمي: "از يف حنوهو شرط خمتلف فيه، فإن الفراء أج: قلت

  .إذ ال فائدة يف تقدير الفتحة،  وأوجب تقدير الضمة١املصنف شرطه يف التسهيل
كان ينبغي أن ينص على أن شرط الفتح يف ذلك جعل االبن صفة؛ ألنه لو جعل بدال أو : فإن قلت

ن الضم، وال يغين متثيله عن ذلك؛ ألن املثال حيتمل هذه عطف بيان أو منادى أو مفعوال بفعل مقدر تعي
  .األوجه

  .هي احتماالت مرجوحة، وكونه نعتا هو الظاهر، ولو نص على ذلك لكان أوىل: قلت
  .مل يبين أي الوجهني أرجح: فإن قلت

  .الفتح أكثر يف كالم العرب: ذهب املربد إىل أن الضم أجود، وقال ابن كيسان: قلت
  . اختيار البصرينيوالفتح: قيل

  :تنبيهات
فتحة إعراب إذا ضم موصوفه، وأما إذا فُتح فمذهب اجلمهور أا " ابن"ال إشكال يف أن فتحة : األول

  ".زيد"هي حركة بناء؛ ألنك ركَّبته مع : أيضا فتحة إعراب، وقال عبد القاهر
__________  

  .١٠٨ التسهيل ص١

)٢/١٠٦٤(  

  



  .خالفا لبعضهم" يا هند بنةَ زيد: " فيما ذكر، فيجوز الضم والفتح يف حنو"ابن"حكم " ابنة"حكم : الثاين
  .١فال أثر له يف النداء، وأما النعت ببنت

ذكره يف " يا سيد بن سيد" و٢"يا ضلُّ بن ضل"و" يا فالنُ بن فالن: "يلحق بالعلَم حنو: الثالث
  .وهو مذهب الكوفيني، ٣التسهيل

  .التزام الضم، وه مما ليس بعلمومذهب البصريني يف ذلك وحن
  :إذا كان املنعوت مفردا حنو، "ابن"أجاز الكوفيون فتح املنعوت بغري : الرابع

  ٤وأنشدوا" يا زيد الكرمي
__________  

  .واجب الضم" يا هند بنت عمرو: " حنو١
  . علم جنس ملن ال يعرف هو وال أبوه-بضم الضاد- ضل ٢
  ,١٨٠ التسهيل ص٣
  .وهو من الوافر، من قصيدة ميدح فيها عمر بن عبد العزيز،  بن اخلطفيهو جرير:  قائله٤

  :ومتامه
  ...............بأجود منك... فما كعب بن مامة وابن سعدى 

هو كعب اإليادي الذي يضرب به املثل يف اإليثار؛ ألنه آثر رفيقه يف السفر باملاء " كعب بن مامة: "اللغة
  .اسم أمه: هو أوس بن حارثة، وسعدى" ابن سعدى"، اسم أمه: حىت مات عطشا، ومامة

صفة ومضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية " ابن مامة"، امسها" كعب"، نافية حجازية" فما: "اإلعراب
" ومنك"، الباء زائدة وأجود خرب ما" بأجود"، معطوف عليه ومضاف إليه" وابن سعدى"، والتأنيث

  .صفته" اجلوادا"، نادى مبين على الفتحم" عمر"، حرف نداء" يا"، متعلق بأجود
وهو " ابن"منادى مبين على الفتح، وقد وصف بغري " عمر"حيث إن " يا عمر اجلواد: "الشاهد فيه

  ".اجلوادا"
وذكره السيوطي يف ، ٣/ ٢٣٠، وابن هشام ٢/ ٤٤٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١/ ١٧٦اهلمع 

)٢/١٠٦٥(  

  

  يا عمر اجلوادا... .............. 
  .بالفتح

 عند من جييز إحلاقها من غري الندبة -باأللف-" يا عمرا"أن أصله : أحدمها: وخرج على وجهني



  .واالستغاثة والتعجب
  . ضرورة، مث حذفه؛ اللتقاء الساكنني-بالتنوين-" عمرا"أصله : واآلخر
  .إتباعا لضمة الدال، لنونبضم ا" يا زيد بن عمرو: "حكى األخفش عن بعض العرب: اخلامس

  :وقوله
  مما له استحقاق ضم بينا... واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا 

  :الذي يستحق البناء على الضم هو املعرفة، فإذا اضطر شاعر إىل تنوينه جاز له فيه وجهان
  .تشبيها مبرفوع، اضطر إىل تنوينه وهو مستحق ملنع الصرف، الضم: أحدمها
  .نصب، تشبيها باملضاف لطوله بالتنوينال: والثاين

  .وكالمها مسموع من العرب
  .والضم اختيار اخلليل وسيبويه، والنصب اختيار أيب عمرو وعيسى ويونس واجلرمي واملربد

وعندي أن بقاء الضم راجح يف العلم، والنصب راجح يف النكرة املعينة؛ ألن شبهها : قال املصنف
  .باملضمر أضعف

  :وقوله
  إال مع اهللا وحمكي اجلُمل... ر خص مجع يا وأل وباضطرا

)٢/١٠٦٦(  

  

  :١أن اجلمع بني حرف النداء وحرف التعريف خمصوص بالضرورة كقوله: يعين
  ... ...................فيا الغالمان اللذان فرا 

  :إال يف موضعني
ذا االسم حىت صارت مبرتلة بوصل اهلمزة وقطعها؛ للزوم أل هل" يا اهللا" اهللا، فيجوز ٢"مع: "أحدمها

  .احلروف األصلية
 نص عليه -يف رجل مسمى بذلك-" يا املنطلق زيد: "ما مسي به من اجلمل املصدرة بأل حنو: واآلخر
  .سيبويه

  :تنبيه
: قال يف شرح التسهيل، "يا الذي قام: "قاس املربد ما مسي به من موصول مصدر بأل على اجلملة حنو

 ٣أمهل هنا موضعا ثالثا ذكره يف التسهيل: فإن قلت. ونص سيبويه على منعه. انتهى. وهو قياس صحيح
  :وهو اسم اجلنس املشبه به حنو

__________  



  .وهو من السريع، مل أقف على اسم قائله:  قائله١
  :ومتامه

  إياكما أن تعقبانا شرا
  .تكسباين: ويف اإلنصاف، تكسبانا": تعقبانا"وروي بدل 

صفة لقوله " اللذان"، منادى مبين على األلف يف حمل نصب" الغالمان"، نداءحرف " فيا: "اإلعراب
، فعل ماض وألف االثنني فاعل، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول" فرا"، باعتبار اللفظ" الغالمان"
فعل مضارع " تعقبانا"، مصدرية" أن"، احذر: منصوب على التحذير لفعل مضمر وجوبا تقديره" إياكما"

حبذف النون وألف االثنني فاعل ونا مفعول أول، وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور منصوب 
  .مفعول ثان" شرا"، مبن مقدرة

  .حيث مجع بني حرف النداء وأل يف غري اسم اهللا تعاىل" فيا الغالمان: "الشاهد فيه
، ١٢٦كودي ص، وامل٢/ ١٩٧وابن عقيل ، ٢/ ٤٤٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١/ ١٧٤ ، وذكره يف اهلمع ١٠٢والسيوطي ص
  . يف اخلزانة١٢٩والشاهد ، ١/ ٢٠٨، وابن األنباري يف اإلنصاف ٢/ ٩وذكره ابن يعيش 

  . أ، جـ٢
  .١٨١ التسهيل ص٣

)٢/١٠٦٧(  

  

  .١"يا األسد شدةً"
وهو ، شرح التسهيلإمنا مل يذكره هنا ألن مذهب اجلمهور منعه، واجلواز مذهب ابن سعدان يف : قلت

  .على غري األلف والالم" يا"فحسن لتقدير دخول ، يا مثلَ األسد: قياس صحيح؛ ألن تقديره
يا : "مطلقا، وال حجة هلم يف حنو" أل"وأجاز الكوفيون والبغداديون دخول حرف النداء على ما فيه 

  .ألنه ضرورة" الغالمان
  :وقوله

  واألكثر اللَّهم بالتعويض
: ألكثر يف نداء هذا االسم الشريف تعويض امليم املشددة يف آخره عن حرف النداء، فيقالأن ا: يعين

  .وهذا من خصائصه" اللهم"
  :مث قال

  وشذ يا اللهم يف قريض



  :٢وجه شذوذه أن فيه مجعا بني العوض واملعوض، ومنه قوله
__________  

  . صبان٣/ ١١١هـ . ف؛ ألن شدة متييزالظاهر أنه من الشبيه باملضا: وتبعه البعض،  قال املصنف١
  .وهو من الرجز، ألمية بن أيب الصلت: هو أبو خراش اهلذيل، وقيل:  قائله٢

  .نزل" أملا"،  وهو األمر الذي حيدث من مكاره الدنيا-بفتحتني-" حدث: "اللغة
  .يرتل بهأو أصابه مكروه؛ جلأ إىل اهللا تعاىل يف كشف ما ، يريد أنه إذا نزلت به حادثة: املعىن

، زائدة" ما"، ظرف يتعلق بأقول اآليت" إذا"، حرف توكيد ونصب وياء املتكلم امسه" إين: "اإلعراب
فعل ماض واأللف لإلطالق والفاعل ضمري مستتر " أملا"، فاعل لفعل حمذوف يفسره ما بعده" حدث"

، حرف نداء" يا "،فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه، واجلملة يف حمل رفع خرب إن" أقول"، فيه
  .منادى مبين على الضم يف حمل نصب، وامليم املشددة زائدة" اللهم"

حيث مجع بني حرف النداء وامليم املشددة اليت يؤتى ا للتعويض عن " يا اللهم يا اللهم: "الشاهد فيه
  .فجمع بني العوض واملعوض عنه، حرف النداء

، ٢/ ١٩٧وابن عقيل ، ٣/ ٢٣٥وابن هشام ، ٢ /٤٤٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
/ ١٦وذكره ابن يعيش . ١/ ١٧٨، ويف مهعه ١٠٢، والسيوطي ص١٢٦وابن الناظم، واملكودي ص

  . يف اخلزانة١٣٠والشاهد ، ١/ ٢١٢، وابن األنباري يف اإلنصاف ٢

)٢/١٠٦٨(  

  

  يا اللهما، أقول يا اللهم... إين إذا ما حدثٌ أملّا 
  :تنبيهات

وليست عوضا عن ، "أمنا خبري: "بقية مجلة حمذوفة وهي" اللهم"مذهب الكوفيني أن امليم يف : لاألو
  .حرف النداء؛ فلذلك أجازوا اجلمع بينهما يف االختيار

  :١منه كقوله" أل"شذ أيضا حذف : الثاين
  ... ..............الهم إن كنت قَبِلت حجتج 

  .وهو يف الشعر كثري
  .إال يف النداء، وشذ استعماله يف غري النداء" اللهم"ال يستعمل : الرتشافقال يف ا: الثالث

__________  
  .وهو من الرجز، هو رجل من اليمانيني:  قائله١

  :ومتامه



فال يزال شاحج يأتيك بِج  
البغل الذي " شاحج"، وهي جعجعة قضاعة، حجيت، بإبدال اجليم من الياء: األصل" حجتج: "اللغة

  .يب: أي" بج"، تيصو: يشحج، أي
  .يا اللهم إن كنت قبلت حجيت، فال يزال يب شاحج هذه صفته: يريد: املعىن

فعل ماض " كنت"، شرطية" إن"، منادى حذف منه حرف النداء وعوض عنه امليم" الهم: "اإلعراب
ليت مفعول به مضاف إىل الياء ا" حجتج"، فعل وفاعل" قبلت"، فعل ناقص وهو فعل الشرط والتاء امسه

الفاء واقعة يف جواب الشرط وال نافية " فال يزال"، انقلبت جيما، ومجلة قبلت يف حمل نصب خرب كان
فعل مضارع والفاعل ضمري والكاف مفعول، " يأتيك"، اسم زال" شاحج"، ويزال من أخوات كان

  .جار وجمرور متعلق بيأيت" بج"، واجلملة يف حمل نصب خرب زال
  .من اللهم شذوذا" أل"حذف حيث " الهم: "الشاهد فيه

  .١/ ١٥٥، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٤٩ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

)٢/١٠٦٩(  

  

  :١أنشد الفراء لبعض العرب: قلت
  يسمعها الهم الكبار... كحلفة من أيب رِياح 

  :وفيه شذوذان
  .استعماله يف غري النداء؛ ألنه فاعل يسمعها: أحدمها
  .يف ميمهختف: والثاين
ألنه ملا اتصلت : ففي جواز وصفه خالف؛ منعه سيبويه واخلليل، قال بعضهم" اللهم: "إذا قلت: الرابع

  .وأجازه املربد والزجاج، "يا هناه: "به امليم صار مبرتلة صوت كقولك
  :على ثالثة أحناء" اللهم"استعمل : قال يف النهاية: اخلامس

__________  
  .وهو من البسيط، األعشى: شده الفراء ومل يبني قائله، وقيلأن: قال العيين:  قائله١

" يسمعها"، كناية عن رجل من بين ضبيعة وامسه حصن بن عمرو" أيب رياح"، كيمني" كحلفة: "اللغة
  .مبعىن العظيم،  صيغة مبالغة للكبري-بضم الكاف وختفيف الباء-" الكبار"، "يشهدها"روي بدهلا 

أورده مجاعة من النحويني منهم املرادي يف : وقال" يسمعها الهه الكبار: "مةوإنشاد العا: قال البغدادي
  ".يسمعها الهم الكبار: "شرح األلفية

  ".يسمعها اللهم الكبار: "ويف مهع اهلوامع، وقد ذكر يف العني



 فحلف مث قتل بعد، فسألوه أن حيلف أو يعطي الدية، وكان أبو رياح قد قتل رجال من بين سعد بن ثعلبة
  .حلفته، فضربه العرب مثال ملا ال يغين من احللف

: الكاف للتشبيه وحلفة جمرور بالكاف واجلار وارور متعلق مبحذوف تقديره" كحلفة: "اإلعراب
مضاف إليه، واجلار وارور صفة " رياح"، جمرور مبن" أيب"، حرف جر" من"، حلف كحلف أيب رياح

، فاعله" الهم"، يسمع فعل مضارع وها مفعول به" يسمعها"، ياحكحلفة كائنة من أيب ر: للحلفة تقديره
  .صفته" الكبار"

  .يف غري النداء" اللهم"حيث استعمل " الهم: "الشاهد فيه
  . يف اخلزانة١٢٥، والشاهد ١/ ١٧٨ذكره السيوطي يف اهلمع : مواضعه

)٢/١٠٧٠(  

  

  ".اللهم أمنا: " النداء احملض، كقوهلم١"يراد به"أن : أحدها
اللهم : فتقول" أزيد قائم؟: "أن يذكره ايب متكينا للجواب يف نفس السامع، يقول لك القائل: الثاينو

  .نعم، أو اللهم ال
  :كقوله، أن تستعمل دليال على الندرة وقلة وقوع املذكور: الثالث

  ".أنا أزورك اللهم إذا مل تدعين"
  .ل؟ انتهى مقرونا بعدم الدعاء قلي٢"الزيارة"أال ترى أن وقوع 
__________  

  ".مرادا به"ويف أ ،  ب، جـ١
  ".الزيادة"ويف أ، جـ ،  ب٢

)٢/١٠٧١(  

  

  ":يف تابع املنادى"فصل 
  ألزِمه نصبا كأزيد ذا احليل... تابع ذي الضم املضاف دون أل 

 أو عطف  بدال١"ما مل يكن"يا أخانا الفاضلَ : اعلم أن املنادى إن كان معربا فتابعه منصوب ال غري، حنو
  .نسق، فحكمهما بعد املعرب كحكمهما بعد املبين على الضم وسيأيت

، فتابعه إن كان بدال أو عطف نسق" يا سيبويه"و" يا رجل"و" يا زيد: "وإن كان مبنيا على الضم حنو
  .فسيأيت الكالم عليهما



: والتوكيد" يد ذا احليليا ز: "فإن كان مضافا غري مقرون بأل لزم نصبه مطلقا، مثال النعت، وأما غريمها
"هالكلبِ: "وعطف البيان" يا زيد نفس عائد يا زيد."  

  .والنصب إتباعا حملله، الرفع إتباعا للفظ املنادى: أو مفردا ففيه وجهان، وإن كان مضافا مقرونا بأل
  :وإىل ذلك اإلشارة بقوله

  وما سواه ارفع أو انصب
، "يا زيد الظريف: "واملفرد حنو، "يا زيد احلسن الوجه: "ل حنوما سواه املضاف املقرون بأ: فشمل قوله

  .فيجوز يف مجيع ذلك الرفع والنصب على ما تقدم، "يا سعيد كرز"و، "يا متيم أمجعني"و
  .أما النصب إتباعا للمحل فظاهر؛ ألن املنادى مفعول بفعل مقدر: فإن قلت

  .ناء، وحركة البناء ال تتبعوأما الرفع إتباعا للفظ فمشكل؛ ألن ضمة املنادى ب
  .ملا كان البناء يف باب النداء مشاا لإلعراب يف اطراد حركته جاز إتباعه: قلت

  فهال جاز الرفع أيضا يف املضاف العاري من أل؟: فإن قلت
__________  

  ".ما يكون ما مل يكن"ويف ب ،  أ، جـ١

)٢/١٠٧٢(  

  

  .ان منادى لوجب نصبهألنه يستلزم تفضيل فرع عن أصل، إذ لو ك: قلت
  فلم أحلق املضاف املقرون بأل املفرد يف جواز الوجهني؟: فإن قلت

  .ألن إضافته غري حمضة، فلم يعتد ا: قلت
  فهل الرفع والنصب يف املفرد سيان؟: فإن قلت

  .مل ينص املصنف على تسوية وال ترجيح، ولكن النصب أقيس: قلت
  ".يا زيد العاقل: "أكثر قول العرب الرفع يف: ويف الفرخ

  :تنبيهات
  .علم ذلك مما بعد، اخلمسة، ومراده النعت والتوكيد وعطف البيان" تابع: "مشل قوله: األول
 تقدم ١"قد"العلم والنكرة املقصودة واملبين قبل النداء؛ ألنه يقدر ضمة، و" ذي الضم: "مشل قوله: الثاين

  .متثيل الثالثة
، والصحيح املنع؛ "يا زيد صاحبنا: "الطوال وابن األنباري الرفع يف حنوأجاز الكسائي والفراء و: الثالث

  .٢ألن إضافته حمضة
  .قياسا على النعت، وأجاز الفراء رفع التوكيد واملنسوق املضافني



  :مث قال. كلكم مدعو: ومحل على القطع، أي" يا متيم كلكم"وقد مسع الرفع يف 
  كمستقل نسقا وبدال.... واجعال

أن حكم النسق والبدل يف اإلتباع حكمهما يف االستقالل، وال فرق يف ذلك بني الواقع بعد : يعين
يا زيد : "مضموم، والواقع بعد منصوب، فما كان منهما مفردا غري معني أو مضافا أو مطوال نصب حنو

يا زيد " و"يا زيد خريا من عمرو"و" يا زيد وأخانا"و" يا زيد أخانا"و" يا زيد وغالما"و" رجال صاحلا
  ".وخريا من عمرو

__________  
  . ب١
 ٣/ ١١٣هـ . لغلبة االمسية على صاحب، وفيه إشارة إىل أن ما إضافته غري حمضة جيوز رفعه:  أي٢

  .صبان

)٢/١٠٧٣(  

  

  ".يا زيد ورجل"و" يا زيد وعمرو: "بين على الضم حنو، وما كان منهما مفردا علما أو معينا
  .ه ال جيوز عطف النكرة املقبل عليها على العلموذهب األخفش وخطاب إىل أن

  .يا زيد ورجل: فال جيوز
  .والعاطف كالنائب عن العامل، وإمنا جعل البدل والنسق كاملستقل؛ ألن البدل يف قوة تكرار العامل

  :تنبيهان
  ".يا زيد وعمرا: "أجاز املازين والكوفيون النصب يف حنو: األول

  .إذا مل تنوِ إعادة حرف النداء، اه غري بعيد من الصحةوما رو: قال يف شرح التسهيل
  .فإن املتكلم قد يقصد إيقاع نداء واحد على االمسني

، "يا غالم زيد: "وجيوز عندي أن يعترب يف البدل حاالن؛ حال جيعل فيها كاملستقل وهو الكثري حنو: قال
البيان وعطف النسق املقرون بأل وحال يعطى فيها الرفع والنصب لشبهه فيها بالتوكيد والنعت وعطف 

  :يف عدم الصحة؛ لتقدير حرف نداء قبله حنو
  ".يا متيم الرجال والنساء"

وأما املقرون بأل فقد ذكر حكمه ، ما ذكر من أن املنسوق كاملستقل إمنا هو يف غري املقرون بأل: الثاين
  :يف قوله

  ففيه وجهان ورفع ينتقَى... وإن يكن مصحوب أل ما نِسقا 



  ".يا زيد واحلارث: "الرفع والنصب حنو: جاز فيه وجهان، إذا كان املنسوق مقرونا بأل
  .وإمنا مل جيعل كاملستقل؛ المتناع مباشرته حلرف النداء

)٢/١٠٧٤(  

  

الرفع، ووجهه مشاكلة احلركة، وحكاية : واختلف يف املختار من الوجهني؛ فقال اخلليل وسيبويه واملازين
  .إليه ذهب الناظمسيبويه أنه أكثر، و

فلم جيعل ، النصب، ووجهه أن ما فيه أل مل يلِ حرف النداء: وقال أبو عمرو وعيسى بن عمرو اجلرمي
  .١} أَوبِي معه والطَّير{:  على النصب يف قوله تعاىل-ما عدا األعرج-كلفظ ما وليه، وإمجاع القراء 

  .ووجهه أن املعرفة بأل تشبه املضافإن كان معرفة فالنصب وإال فالرفع، : وقال املربد
  :تنبيه

يا : "والوجهان جممع على جوازمها إال فيما عطف على نكرة مقصودة حنو، هذا اخلالف يف االختيار
  .فال جيوز فيه على مذهب األخفش ومن تبعه إال الرفع، "رجلُ والغالم

  :وقوله
 وأيها مصحوب أل بعد صفه ...يلزم بالرفع لدى ذي املعرفه  

التنبيه مفتوحة اهلاء، وضمها إذا مل " ها"فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها " أي"إذا نوديت 
  . وقد قُرئ ا-لغة بين مالك من بين أسد-يكن بعدها اسم إشارة 

   التنبيه؟٢"ها"لم لزمها : فإن قلت
  :ثة أشياءمن اإلضافة، ويلزم وصفها بأحد ثال" أيا"عوضا مما فات " ها"لتكون : قلت

  ".يا أيها الرجل: "حنو" أل"مصحوب : األول
__________  

  . من سورة سبأ١٠ من اآلية ١
  . ب٢

)٢/١٠٧٥(  

  

  :١اسم اإلشارة حنو: والثاين
  ودعاين واغلًا فيمن وغل... أيهذان كُال زادكما 

  ".يا أيها الذي فعل: "املوصول املصدر بأل حنو: والثالث



  :هوإىل هذين أشار بقول
  وأي هذا أيها الذي ورد

  :بقوله، بغري هذه الثالثة ممنوع" أي"مث أشار إىل أن نعت 
  ووصف أي بسوى هذا يرد

  ".يا أيها صاحب عمرو: "فال يقال
  :وقد فهم من النظم فوائد

  .؛ لنطقه ما معا٢"أيا"تلزم " ها"أن : األوىل
  .وهو الظاهر:  ابن السيدعطف بيان، قال: صفة هلا، وقيل" أي"أن تابع : والثاين

__________  
  .وهو من الرمل، مل أقف على اسم قائله:  قائله١

 وهو الذي يدخل على القوم يشربون ومل يدع إىل ذلك -بالغني-" واغال"، تركين" دعاين: "اللغة
  .حذفت الواو لوقوعها بني الياء والكسرة، يوغل؛ ألنه من وغل:  أصله-يغل-" وغل"الوغل ، الشراب
يا أيهذان، حذف منه حرف النداء، أي منادى وصف باسم اإلشارة، وهو : أي" أيهذان: "اإلعراب

دعا فعل ماض والنون " ودعاين"، مفعول به والضمري مضاف إليه" زادكما"، فعل وفاعل" كال"، هذان
الضمري حال من " واغال"، "كال"واجلملة معطوفة على ، للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمري مستتر

  .جار وجمرور متعلق بواغال" فيمن وغل"، املنصوب يف دعاين
  .حيث وصف املنادى فيه باسم اإلشارة، "أيهذان: "الشاهد فيه

وذكره السيوطي يف اهلمع ، ١٢٧، واملكودي ص٢/ ٤٥٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
١/ ١٧٥,  

  ".أيها"ويف أ ،  ب، جـ٢

)٢/١٠٧٦(  

  

  .، وإن كان جامدا فهو عطف بيان"أيها الفاضل: " مشتقا فهو نعت حنوإن كان: وقيل
  ".تلزم"بأحد هذه األشياء الثالثة الزم؛ لقوله " أي"أن وصف : والثالثة

  ؟١"بأحد الثالثة"ولم لزم نعتها : فإن قلت
النداء مبهم، فال بد من ختصيصه، وألنه وصلة إىل نداء ما فيه أل، فكان املقصود ب" أيا"ألن : قلت

  .وصفه
هذا . فهي مستثناة مما تقدم، ترفع، وال جيوز فيها النصب خبالف صفة غريها" أي"أن صفة : والرابعة



  . من املناديات املضمومة٢"غريها"قياسا على صفة " أي"مذهب اجلمهور، وذهب املازين إىل نصب صفة 
أن املقصود : حد بعده، وعلة ذلكمل جيز أحد من النحويني هذا املذهب قبله وال تابعه أ: قال الزجاج

  .والنصب خمالف لكالم العرب: بالنداء هو نعتها، وأي وصلة إىل ندائه، وقالوا
  .ذكر ابن الباذش أن النصب فيه مسموع من كالم العرب: قلت

  .لدى ذي املعرفه: وإىل التعريض مبذهب املازين أشار بقوله
  :تنبيه

والزجاج وتبعه الشارح، ونسبته إىل الزجاج مستبعدة، وقد نقل نسب اجلواز يف شرح الكافية إىل املازين 
  .عنه يف شرح التسهيل كالمه املتقدم

وفاقا البن ، فليس من شرطه أن يكون منعوتا بذي أل" أي"أن اسم اإلشارة إذا نعت به : واخلامسة
  .عصفور وشاهده البيت السابق

  .وذكر غريمها أن ذلك شرط يف صحة النعت به
هب إليه ابن عصفور وابن مالك بنياه على بيت نادر شاذ، ال تبنى على مثله القواعد، وهو وما ذ: قيل

  :قول الشاعر
  أيهذان كال زادكما
__________  

  ".يأخذ هذه األشياء الثالثة"ويف ب ،  أ، جـ١
  ".غريه"ويف أ ،  ب، جـ٢

)٢/١٠٧٧(  

  

خالفا " وأيهذا: "ه حرف اخلطاب؛ لقولهشرطه أال يصحب" أي"أن اسم اإلشارة املنعوت به : والسادسة
  .، وباملنع قال السريايف"يا أيها ذاك الرجلُ: "البن كيسان، فإنه أجاز

  .وشرط يف التسهيل أن تكون جنسية" مصحوب أل: "أطلق يف قوله: فإن قلت
كما صارت كذلك بعد اسم ، للحضور" أي"فأل جنسية وصارت بعد " يا أيها الرجل: "فإذا قلت

  .ةاإلشار
  .اشتراط ذلك صحيح، وليس يف كالمه ما يرشد إليه: قلت

واملنع ، "يا أيها احلارث: "مبصحوب أل اليت للمح الصفة حنو" أي"وقد أجاز الفراء واجلرمي إتباع 
  .مذهب اجلمهور

  .ويتعني أن جيعل عطف بيان عند من أجازه



  :تنبيهات
  ".أةيا أيتها املر: "لتأنيث موصوفها حنو" أي"تؤنث : األول

  .وال تثىن وال جتمع، االختيار إثبات التاء: وقال يف البديع
  .وأي موصولة باجلملة، خرب ملبتدأ حمذوف" أي"ذهب األخفش يف أحد قوليه إىل أن املرفوع بعد : الثاين

  .جلاز ظهور املبتدأ بل كان أوىل، وجلاز وصلها بالفعلية والظرف، ورد بأنه لو كان كذلك
  .دخلت للتنبيه مع اسم اإلشارة" ها"وفيون وابن كيسان إىل أن ذهب الك: الثالث

  .١اكتفاء ا" ذا"يا أيهذا الرجل، حذف : يريد" يا أيها الرجل: "وإذا قال
__________  

صفة " ذا"و، للتنبيه" ها"و، منادى مبين على الضم يف حمل نصب" أي: "هو" يا أيهذا الرجل" فإعراب ١
  .ة لذا أو عطف بيان مرفوع بضمة ظاهرةصف" الرجل"، أي يف حمل رفع

)٢/١٠٧٨(  

  

  :١وال تكون إال مرفوعة، مفردة كانت أو مضافة، كقول الراجز" أي"جيوز أن توصف صفة : الرابع
  ... ................يا أيها اجلاهلُ ذُو الترتي 

  :وقوله
  إن كان تركها يفيت املعرفه... وذو إشارة كأي يف الصفه 

  :يف النداء حالتانالسم اإلشارة 
يف لزوم نعته ووجوب رفعه، وأنه ال " أيا"فيساوي إذ ذاك ، أن يجعل وصلة لنداء ما فيه أل: إحدامها

  ".يا هذا الذي فعل"و" يا هذا الرجل: "ينعت إال مبصحوب أل اجلنسية، أو مبوصول مصدر بأل فتقول
: واألخرى... ملراد؛ ألنه وصلة لنداء غريهلو قدر الوقف عليه لفات ا، وهو يف هذه احلالة غري مكتف به

  .فال يلزم نعته، "أي"أن يقدر مكتفى بندائه، ال وصلة لغريه، فيكون إذ ذاك كغري 
  .بالرفع والنصب، "يا هذا الطويل: "وجيوز رفعه ونصبه، وينعت مبصحوب أل وباملضاف فتقول

__________  
  .وهو من الرجز، هو رؤبة بن العجاج:  قائله١

  :هومتام
  ال توعدني حية بالنكز

" بالنكز"،  وهو نزع اإلنسان إىل الشر-بفتح التاء والنون وتشديد الزاي املكسورة-" ذو الترتي: "اللغة
  . من نكزت احلية بأنفها-بفتح النون وسكون الكاف-



  .النكز بالشيء احملدد كالغرز: وقال ابن فارس
" ذو"، صفة ها اليت هي اسم اإلشارة" اجلاهل"، وها صفتهيا حرف نداء وأي منادى " يا أيها: "اإلعراب

  .مضاف إليه" الترتي"، صفة اجلاهل
  .مبضاف إىل ما فيه أل" أل"مبا فيه أل، ووصف ما فيه " أيا"وصف ، "يا أيها اجلاهل: "الشاهد فيه

  .١/ ٣٠٨، وابن الناظم، وذكره سيبويه ٢/ ٤٥٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٢/١٠٧٩(  

  

  :وذلك مفهوم من قوله
  إن كان تركها يفيت املعرفه

تنعت باسم اإلشارة، واسم " أي"و" أي"أن ينعت مبا تنعت به " كأي يف الصفة: "مقتضى قوله: فإن قلت
  .اإلشارة ال ينعت مبثله

  .ترك التنبيه به على ذلك؛ لوضوحه: قلت
  :تنبيه

اف اخلطاب مل جيز نداؤه، ومذهب سيبويه وابن كيسان مذهب السريايف أن اسم اإلشارة إذا حلقته ك
  .اجلواز، وحكى فيه ابن كيسان عن بعض النحويني مساعا من العرب

  :وقوله
  ثان وضم وافتح أوال تصب... يف حنو سعد سعد األوس ينتصب 
  :١إذا تكرر لفظ املنادى مضافا حنو

__________  
  .وهو من البسيط،  التيمي وقومههو جرير بن عطية يهجو عمر بن حلأ:  قائله١

  :ومتامه
  ال يلقينكم يف سوءة عمر

للغلظة يف " ال أبا لكم"، إمنا أضاف التيم إىل عدي؛ ليفرق بني تيم مرة وغريه" تيم عدي: "اللغة
بفتح السني وسكون الواو -" سوءة"، اخلطاب، وأصله أن ينسب املخاطب إىل غري أب معلوم احتقارا له

  .واخلطاب يف ذلك إىل قومه، لفعلة القبيحة ا-وفتح اهلمزة
ومكروه ال تتحملونه بتعرضه يل، ، احذروا يا تيم عدي أن يرميكم عمر يف بلية ال قبل لكم ا: املعين

يريد أن مينعوه من هجائه حىت يأمنوا الوقوع يف خطره؛ ألم إذا تركوا عمر وهجاءه جريرا فكأم 
  .لسانهرضوا بذلك، وحينئذ يسلط عليهم 



 منادى مضاف مع تأكيده وحذف املضاف إليه من -بالنصب-" تيم"، حرف نداء" يا: "اإلعراب
اسم " أبا"، ال نافية للجنس" ال أبا لكم"، يا تيم عدي، يا تيم عدي: وتقديره، األول؛ لداللة الثاين عليه

ر مضافة إىل اسم ال، وخرب الالم حرف زائد والكاف يف حمل جر ذه الالم، ولكنها يف التقدي" لكم"، ال
يف موضع جزم بال مبين لدخول النون " يلقينكم"، ناهية" ال"، ال أبا لكم يف احلضرة: ال حمذوف أي

يا : "الشاهد فيه. فاعل" عمر"، جار وجمرور متعلق بالفعل" يف سوءة"، الثقيلة عليه والكاف مفعول به
وجيوز يف األول ، لفظني فيجب يف الثاين النصبحيث تكرر لفظ املنادى، وقد أُضيف ثاين ال" تيم تيم

  .الضم والنصب
وذكره . ١٢٧، واملكودي ص٢٠١، وابن عقيل ٢/ ٤٥٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 يف ١٣٢والشاهد ، ١/ ٣١٤، ٢٦، وسيبويه ٢/ ١٢٢، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ١٠ابن يعيش 
  .اخلزانة

)٢/١٠٨٠(  

  

  ... ............أبا لكم يا تيم تيم عدي ال 
  .ضمه وفتحه: فال بد من نصب الثاين، وأما األول ففيه وجهان

 معرفة، ونصب الثاين حينئذ ألنه منادى مضاف أو توكيد أو عطف بيان ١"مفرد"فإن ضم فإنه منادى 
، عتوأجاز السريايف أن ينصب على الن. ذكر ذلك املصنف، ونوزع يف التوكيد. أو بدل أو إضمار أعين

  .وتأول فيه االشتقاق
  :ففيه ثالثة أوجه، وإن فتح األول

  .أنه منادى مضاف إىل ما بعد الثاين، والثاين مقْحم بني املضاف واملضاف إليه: أحدها
  فما وجه نصب الثاين إذا جعل مقحما؟: فإن قلت

  .إن نصبه على التوكيد: قال بعضهم: قلت
 دل عليه اآلخر، والثاين مضاف إىل اآلخر ونصبه من مخسة أن األول منادى مضاف إىل حمذوف: الثاين

  .أوجه كما سبق
أن االمسني ركِّبا تركيب مخسةَ عشر، وجعال امسا واحدا، وفتحتهما فتحة بناء، وجمموعهما : الثالث

  .وهو مذهب األعلم" ما فعلت مخسة عشر له: " كما قالوا٢"مضاف"منادى 
  ألول أم فتحه؟أضم ا: أي الوجهني أرجح: فإن قلت

  .وقد صرح يف الكافية بأنه األمثل، بل ضمه لوضوح وجهه: قلت
__________  



  . ب١
  . ب٢

)٢/١٠٨١(  

  

  فهل يشترط يف ذلك أن يكون االسم املكرر علَما كما مثل؟: فإن قلت
يا : "والوصف حنو، "يا رجلُ رجلَ قوم: "مذهب البصريني أنه ال يشترط، بل اسم اجلنس حنو: قلت
  .كالعلم يف جواز ضم األول وفتحه بال تنوين" ب صاحب زيدصاح

ويف الوصف فذهبوا إىل أنه ال ينتصب إال منونا، ، وخالف الكوفيون يف اسم اجلنس؛ فمنعوا نصبه
  .ومل خيتلفوا يف جواز الضم يف مجيع ذلك" يا صاحبا صاحب زيد: "فتقول

)٢/١٠٨٢(  

  

  :املنادى املضاف إىل ياء املتكلم
  كعبد عبدي عبد عبدا عبديا...  منادى صح إن يضف ليا واجعل
كحكمه يف غري النداء وقد تقدم، ،  املضاف إىل الياء إذا كان معتل اآلخر يف النداء١"املنادى"حكم 

  ".صح: "فاحترز عنه بقوله
 أن يضم :والسادس، فيجوز فيه يف النداء ستة أوجه، وقد أشار يف النظم إىل مخسة: وأما الصحيح اآلخر

  ".يا عبد: "اكتفاء بنية اإلضافة حنو
وأفصحها حذف الياء وإبقاء الكسرة، مث إثبات الياء ساكنة ومتحركة، مث قلبها ألفا، مث حذف األلف 

  .وإبقاء الفتحة
يا أم ال "وحكى يونس ، بالضم" قال رب احكم" و٢"قَالَ رب السجن: "وأقلها الضم، وقد قرئ

  .وهذا إذا مل يلتبس: لوبنيقال الش" تفعلي
  .يعين باملنادى املقبل عليه

  .فتعريف املضموم على هذه اللغة باإلضافة أو باإلقبال والقصد: فإن قلت
  .كالمها حمتمل: قلت

يا "جعلوه معرفا بالقصد فبنوه على الضم، وهذه الضمة كما هي يف : وقد صرح يف النهاية بالثاين فقال
  .انتهى. هإذا قصدت رجال بعين، "رجل

  :واألول أظهر لثالثة أوجه



  .أم جعلوه لغة يف املضاف، ولو كان تعريفه بالقصد واإلقبال مل يكن لغة فيه: أحدها
 وحذف حرف النداء ٤"أصبِح ليلُ"و، ٣"افتد خمنوق"لو مل جيعل من قبيل املضاف، لكان مثل : الثاين
  .قليل

__________  
  . أ١
  . من سورة يوسف٣٣ من اآلية ٢
افتد نفسك يا :  مثَل يضرب لكل مضطر وقع يف شدة وضيق، وهو يبخل بافتداء نفسه مباله، أي٣

  .خمنوق
فقد حذف حرف ، انته يا ليل ليجيء الصبح: أي،  مثَل يضرب ملن يظهر الكراهة والبغض للشيء٤

  .النداء

)٢/١٠٨٣(  

  

ي، وأمساء اهللا تعاىل ال توصف ا أنه لو كان غري منوي اإلضافة، لكان يف األصل صفة أل: والثالث
مث حذف املضاف إليه ختفيفا، وبين على الضم؛ لشبهه حينئذ بالنكرة " يا ريب"فتعني كون األصل ، "أي"

  .املقصودة، وهذا اختيار املصنف
  :تنبيهات

وأجازه األخفش والفارسي ، "يا عبد: "نقل عن األكثرين منع األلف؛ اكتفاء بالفتحة حنو: األول
  .ملازينوا

أطلق هنا جواز هذه األوجه كما أطلقه أكثرهم، وقيده يف التسهيل بإضافة التخصيص احترازا : الثاين
فإن إضافته إضافة ختفيف، والياء يف نية ، "يا مكرِمي: "من اسم الفاعل مبعىن احلال أو االستقبال حنو

ذف، فال حتذف وال تقلب، وال حظ فيشبه بيا قاضٍ فتشاركها يف احل، االنفصال مل متازج ما اتصلت به
تسقط " يا غالم أقبل: "قاله يف شرحه، وهو موافق لقول ثعلب يف االس. هلا يف غري الفتح والسكون

  .ال تسقط الياء منه" يا ضاريب أقبل"و، من الياء
  .وذلك فرق بني االسم والفعل

  .حلال واالستقبالأنه ال جيوز حذف الياء يف اسم الفاعل مبعىن ا: وذكر يف النهاية
  .إمنا كثر ختفيف املضاف للياء يف النداء؛ لكثرة إضافة املنادى للياء، والكثرة تستتبع التخفيف: الثالث

فَبشر {: وأما يف غري النداء، فاألصح إثباا ساكنة ومتحركة، وقد مسع حذفها استغناء بالكسرة حنو
ادب٢ وقلبها ألفا كقوله١} ع:  



__________  
  . من سورة الزمر١٧ن اآلية  م١
  .وهو من الوافر، مل أقف على اسم قائله:  قائله٢

  :وصدره
  . =أُطوف ما أُطوف مث آوى

)٢/١٠٨٤(  

  

  إىل أُما ويروِيين النقيع.................. ... 
  .هذا يف الضرورة: وقال ابن عصفور، "قام غالما: "وأجاز املازين

  :١حة كقولهوحذف األلف استغناء بالفت
__________  

أكثر من الدوران :  ومعناه-والتشديد فيه للتكثري-من طوف تطويفا وتطوافا " أطوف: "اللغة= 
 اللنب -بفتح النون وكسر القاف-" النقيع"من أوى اإلنسان إىل مرتله يأوي أويا، " آوي"، والطوفان

  .احملض يربد
أطوف الطواف الكثري، : أي، ما مصدرية" طوفما أ"، فعل مضارع والفاعل ضمري" أطوف: "اإلعراب

إىل "، مجلة من فعل وفاعل عطف على أطوف" آوي"، عاطفة" مث"، وأطوف فعل مضارع والفاعل ضمري
فاعل مرفوع " النقيع"، يروي فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول" ويرويين"، جار وجمرور" أما

  .بالضمة الظاهرة
  .فقلبت الياء ألفا، أمي:  أصلهإذ" إىل أما: "الشاهد فيه

  ,٢/ ٥٣ذكره السيوطي يف اهلمع : مواضعه
  .وهو من الوافر، مل أقف على اسم قائله:  قائله١

  :وصدره
  ولست براجع ما فات مين

  .حزن وحتسر، من هلف يلهف" بلهف"، اسم فاعل من رجع" راجع: "اللغة
ليتين عملت كذا، : وال بكلمة التمين، وقويلأن ما ذهب مين ال يعود بكلمة التلهف واحلسرة، : املعىن

  .لكان كذا، لو أين فعلت كذا: وال بقويل
خرب ليس والباء زائدة منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع " براجع"، ليس وامسها" ولست: "اإلعراب

اسم " ما"، من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد، وفيه ضمري فاعله؛ ألنه اسم فاعل



الباء جارة وهلف منادى حبذف حرف " بلهف"، فعل ماض واجلملة صلة ما" فات"، صول مفعول بهمو
  .النداء

" وال"،  جمرور بالباء-قصد لفظه-الباء جارة وليت " بليت"، الواو عاطفة وال زائدة لتأكيد النفي" وال"
  . معطوف على ليت-قصد لفظه-" لو أين"، مثل السابقة
منادى حبرف نداء حمذوف، وهو مضاف لياء املتكلم املنقلبة ألفا " هلف" إن حيث" بلهف: "الشاهد فيه

  .يا هلفي: وأصله، احملذوفة، والفتحة دليل عليها
  .ال على النداء وال شاهد فيه، جمرور بالباء على احلكاية" هلف"إن : وقيل

، ٢٠٦قطر ص، ويف ال٣/ ٢٤٤، وابن هشام ٢/ ٤٥٦األمشوين ص: ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٢/ ٥٣وذكره السيوطي يف اهلمع 

)٢/١٠٨٥(  

  

  بلهف وال بِلَيت وال لَو اين..................... ... 
  .فأجازه أبو عمر وغريه على قلة، وأنت تريد اإلضافة" جاء غالم: "وأما الضم يف غري النداء حنو

  :١واستدلوا بقوله
  وإمنا أهلكت مال................ ... 

  . مايل:يريد
  .ورده أبو زيد األنصاري، وتأول ما استدل به أبو عمرو

  .٢إذا كان آخر املضاف إىل ياء املتكلم ياء مشددة كبني: قال يف شرح الكافية: الرابع
__________  

  .وهو من الوافر، هو أوس بن غلفاء:  قائله١
  :ومتامه

  .....................علي... ذريين إمنا خطئي وصويب 
  .ال مال غريي، إن الذي أهلكته مايل: أي" أهلكت مال"، صوايب: أي" صويب"، اتركيين" ذريين: "للغةا

، وما كافة كفتها عن العمل، إن حرف توكيد ونصب" إمنا"، فعل وفاعل ومفعول" ذريين: "اإلعراب
إن " وإمنا"، جار وجمرور خرب املبتدأ" علي"، عطف عليه" وصويب"، مبتدأ والياء مضاف إليه" خطئي"

  .مفعول به" مال"، أهلك فعل ماض والتاء فاعله" أهلكت"، حرف توكيد ونصب وما كافة
  .فظهر إعراب ما قبلها، فحذف ياء اإلضافة" مايل: "إذ أصله" مال: "الشاهد فيه

" مال"إن الذي أهلكته مال ال عرض، فحينئذ ال شاهد فيه؛ ألن : املعىن: ورده أبو زيد األنصاري وقال



  .٢/ ٦٩هـ الدرر اللوامع . ون مرفوعا على أنه خرب إنيك
  ,٢/ ٥٣ذكره السيوطي يف اهلمع : مواضعه

٢ينوإذا صغرته حذفت ألف الوصل ورددت الالم احملذوفة -بفتحتني-وأصله بنو ، تصغري ابن:  ب 
ء يف الياء، وعلى فيبقى بنيو، فقلبت الواو ياء؛ الجتماع الواو والياء وسبق أحدمها بالسكون، وتدغم اليا

  . صبان٣/ ١١٩هـ . القول بأن المه ياء يكون فيه ما عدا القلب

)٢/١٠٨٦(  

  

مع أن الثالثة ، يا بين أو يا بين ال غري، فالكسر على التزام حذف ياء املتكلم فرارا من توايل الياءات: قيل
  .كان خيتار حذفها قبل وجود الياءين، وليس بعد اختيار الشيء إال لزومه

  :الفتح على وجهنيو
  .أن تكون ياء املتكلم أُبدلت ألفا مث التزم حذفها؛ ألا بدل مستثقل: أحدمها
  .مث أدغمت أوالمها يف ياء املتكلم ففتحت؛ ألن أصلها الفتح، أن تكون ثانية ياءي بني حذفت: والثاين

  :قوله
  مفريف يابن أُم يابن عم ال ... وفتح او كسر وحذف الياء استمر 

إال " يابن أخي: "إذا نودي املضاف إىل املضاف إىل الياء كان حكم الياء معه كحكمها يف غري النداء حنو
بفتح امليم " يابن أم: "فيقال، ، فإما ملا كثُر استعماهلما يف النداء خصا بالتخفيف"ابن عم"و" ابن أم"

  .وكسرها
  :ففيه قوالن، أما الفتح

  . فحذفت األلف وبقيت الفتحة دليال عليها-بقلب الياء ألفا-" عما"و" أُما"أن األصل : أحدمها
  .وبين على الفتح، أما جعال امسا واحدا مركبا: والثاين

هو مذهب سيبويه : واألول قول الكسائي والفراء وأيب عبيدة وحكي عن األخفش، والثاين قيل
  .والبصريني

  .من غري تركيب،  اجتزئ فيه بالكسر عن الياء احملذوفةفظاهر قول الزجاج وغريه أنه مما: وأما الكسر
حكَمت هلا العرب " ابنة عم"و" ابن عم"و" ابنة أم"و" ابن أم"وأصحابنا يعتقدون أن : قال يف االرتشاف

  .إذا أضافوه إليها" أحد عشر"حبكم اسم واحد، وحذفوا الياء كحذفهم إياها من 

)٢/١٠٨٧(  

  



  ؟"استمر: "ما معىن قوله: فإن قلت
واطردا حبيث ال يكادون يثبتون الياء واأللف إال ، يشري إىل أن هذين الوجهني استمرا يف كالمهم: قلت

  .يف الضرورة، وقد قرئ ما يف السبع
  فأيهما أجود؟: فإن قلت

  .وهو ظاهر، نص بعضهم على أن الكسر أجود: قلت
  ".ابن عم"و" ابن أم"وحكمهما حكم ، "ابنة عم"و" ابنة أم"مل يذكر : فإن قلت

  .كأنه استغىن بذكر املذكر عن ذكر فرعه: قلت
ورمبا ثبتت أو : قد يوهم اقتصاره على الكسر والفتح أن غريمها ممتنع، وقد قال يف التسهيل: فإن قلت

  .الياء:  يعين١قُلبت ألفا
  .دمهاومل يطرد كاطرا، أن غريمها مل يستمر يف الكالم" استمرا: "الذي يفهم من قوله: قلت

وال يكادون يثبتون الياء : وندر، ويف شرحها: ورمبا، ويف الكافية: وهذان الوجهان ضعيفان؛ ولذلك قال
  .واأللف إال يف الضرورة

  .مها لغتان قليلتان: وقال غريه
  :٢ومن إثبات الياء قوله

__________  
  ,١٨٢ التسهيل ص١
  :ومتامه،  من قصيدة يرثي فيها أخاهوامسه حرملة بن املنذر، هو أبو زيد الطائي:  قائله٢

  وهو من اخلفيف، أنت خلَّيتين لدهر شديد
  .األبد املمدود" لدهر"، تصغري شقيق" شقَيق: "اللغة
وقد كنت ركنا ، يا أخي يا من نفسه كنفسي، لقد ذهبت وتركتين وحيدا أقاسي ويالت الزمن: املعىن

  .أستند له، وظهريا أعتمد عليه
ابن مضاف وأم مضاف إليه " أمي"، منادى منصوب بالفتحة الظاهرة" ابن"، ف نداءحر" يا: "اإلعراب

  " =شقيق"، ويا حرف نداء، الواو عاطفة" ويا"، وأم مضاف وياء املتكلم مضاف إليه

)٢/١٠٨٨(  

  

  ... .......................يابن أمي ويا شقَيق نفسي 
  :١ومن إثبات األلف قوله

  ... ..........................تلومي واهجعي يا ابنةَ عما ال 



__________  
ضمري " أنت"، مضاف إليه وياء املتكلم مضافة إىل نفس" نفسي"، منادى منصوب بالفتحة الظاهرة= 

واجلملة يف حمل ، خلف فعل ماض والتاء فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به" خلفتين"، منفصل مبتدأ
  .صفة لدهر" شديد"، جار وجمرور متعلق خبلف" رلده"، رفع خرب املبتدأ

  .وهذا ضرورة، "أمي"حيث أثبت يا املتكلم يف " يابن أمي: "الشاهد فيه
، ١٠٤، والسيوطي ص٣/ ٢٤٨، وابن هشام ٢/ ٤٥٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢٠٨، ويف القطر ص٢/ ١٢، وابن يعيش ١/ ٣١٨، وسيبويه ٢/ ٥٤وذكره يف اهلمع 
  . خياطب امرأته أم اخليار-وامسه الفضل بن قدامة-هو أبو النجم العجلي :  قائله١

  :ومتامه
  ال يخرق اللوم حجاب مسمعي

  .وهو من الرجز
حجاب "، من اهلجوع، وهو الرقاد بالليل" اهجعي"، من اللوم، وهو كثرة العتاب" ال تلومي: "اللغة

  .كناية عن األذن" مسمعي
لومي وعتايب يابنة عمي، وخذي نفسك بالراحة ونامي، فإن لومك هذا ال يصل إىل مسعي اتركي : املعىن

  .وكانت كثرية اللوم له لكربه وضعفه، وال أستمع إليه
مضاف إليه جمرور بكسرة مقدرة منع من " عما"، يا للنداء وابنة منادى منصوب" يابنة: "اإلعراب

فعل مضارع " تلومي"، ناهية" ال"، عن الياء مضاف إليهظهورها فتحة مناسبة األلف، واأللف املنقلبة 
، جمزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون وياء املخاطبة فاعل مبين على السكون يف حمل رفع

  .الواو عاطفة واهجعي فعل أمر مبين على حذف النون، والياء ضمري املؤنثة فاعل" واهجعي"
  .ف املنقلبة عن ياء املتكلم للضرورةحيث أثبت األل" يابنة عما: "الشاهد فيه

، وابن الناظم، ٢٠٨وذكره يف القطر ص، ٣/ ٤٥٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٢/ ١٢، وابن يعيش ١/ ٣١٨، وذكره سيبويه ٢/ ٥٤ويف اهلمع ، ١٠٤والسيوطي ص

)٢/١٠٨٩(  

  

  :١وأما قوله
  ف اهلمانعش عزيزين ونك... كن يل ال علي يابن عما 

  .فيحتمل أن تكون األلف فيه لإلطالق
  فأي هذين الوجهني أجود؟: فإن قلت



  .قلب الياء ألفا أجود من إثباا: قال بعضهم: قلت
  :تنبيه

  .اإلسكان والفتح: إذا ثبت الياء ففيها وجهان
  . ونص بعضهم على أن اخلمسة لغات٢"أوجه"مخسة : فاحلاصل

  :وقوله
رت عض... ض ويف الندا أبت أُموواكسر أو افتح ومن اليا التا ع  

  ".يا عبد: "جاز فيهما الوجوه الستة املقدمة يف حنو،  األب واألم مضافني إىل الياء٣"نودي"إذا 
وبالكسر قرأ غريه من ، وينفردان بتعويض تاء التأنيث من الياء مكسورة ومفتوحة، وبالفتح قرأ ابن عامر

  .السبعة
__________  

  .أنشده أبو الفتح ومل يعزه إىل قائله، وهو من الرجز: أقف له على قائل، وقال العيينمل :  قائله١
" ال علي"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب كان" يل"، فعل أمر واسم كان ضمري" كن: "اإلعراب

فعل " نعش"، مضاف إليه" عما"، يا حرف نداء وابن منادى" يابن"، ال تكن علي: عطف عليه أي
فعل " ونكف"، حال من الضمري الذي يف نعش" عزيزين"، نه جواب األمر والفاعل ضمريجمزوم؛ أل

  .مفعول به، واجلملة عطف على اجلملة األوىل واأللف لإلطالق" اهلما"، مضارع والفاعل ضمري
  .حيث قلب الشاعر ياء اإلضافة ألفا، وثبتت هذه األلف، "يابن عما: "الشاهد فيه

  ,٢/ ٥٣، والسيوطي يف اهلمع ١٢٨ شرحه لأللفية صذكره املكودي يف: مواضعه
  . أ، جـ٢
  ".نوى"ويف أ ،  ب، جـ٣

)٢/١٠٩٠(  

  

وال يكون ما قبلها إال -فلما عوض عنها التاء ، ووجه الكسر أن الكسرة كانت مستحقة قبل الياء
  . جعلت الكسرة عليها؛ لتكون املعوض عنه يف جمامعة الكسرة باجلملة-مفتوحا

  .ن الكسر حصل؛ ألن الياء يف النيةوعن الفراء أ
  يا أبيت؟: كيف تكون الياء يف النية، وليس يقال: ورده أبو إسحاق وقال

فحذفت " يا أبتا: "ألن األصل: ووجه الفتح، أن التاء حركت حبركة الياء؛ لكوا عوضا عنها، وقيل
  .األلف

  .ويرده ما رد قول الفراء



  فأي الوجهني أكثر؟: فإن قلت
إال أن الكسر : ملصنف وغريه على أن الكسر أكثر، وذكر الشارح أن الفتح أقيس، قالنص ا: قلت
  .أكثر

  :وقد فُهم من كالم الناظم فوائد
  ".ويف الندا: "ال يكون إال يف النداء، لقوله، أن تعويض التاء من ياء املتكلم يف أب وأم: األوىل
  .أن ذلك خمتص باألب واألم: الثانية
ويض فيهما ليس بالزم، فيجوز فيهما ما جاز يف غريمها من األوجه السابقة، فُهم ذلك من أن التع: الثالثة

  ".عرض: "قوله
أنه ال جيوز اجلمع بني الياء والتاء؛ ألا عوض عنها، وال بني التاء واأللف؛ ألن األلف بدل من : الرابعة

  .الياء
  :١وأما قوله

__________  
  .هو من الطويلو، مل أقف على اسم قائله:  قائله١

وزال فعل ماض من أخوات كان ، ال نافية" ال زلت"، منادى مضاف" أبيت"، حرف نداء" يا: "اإلعراب
  =الفاء " فإمنا"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب زال" فينا"، والضمري اسم زال

)٢/١٠٩١(  

  

  لنا أملٌ يف العيش ما دمت عائشا... يا أَبتي ال زلت فينا فإمنا 
  .١} يا حسرتى{: جاز كثري من الكوفيني اجلمع بينهما يف الكالم، ونظريه قراءة أيب جعفروأ

  .فجمع بني العوض واملعوض
  :٢وأما قوله

  يا أبتا علَّك أو عساكَا..................... ... 
  .فجعله ابن جين من ذلك، وهو أهون من اجلمع بني التاء والياء؛ لذهاب صورة املعوض عنه

__________  
" أمل"، جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم" لنا"، للتعليل وإن حرف توكيد وما كفتها عن العمل= 

ما مصدرية زمانية " ما دمت"، جار وجمرور متعلق بأمل" يف العيش"، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة
  .خرب دام" عائشا"، ودام من أخوات كان والتاء امسها

حيث مجع فيه بني العوض واملعوض، ومها التاء وياء املتكلم؛ ألن التاء عوض عن " يا أبيت": الشاهد فيه



  .ياء املتكلم
  ,١٢٨، واملكودي ص٢/ ٤٥٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . من سورة الزمر٥٦ من اآلية ١
  .وهو من الرجز، هو رؤبة بن العجاج:  قائله٢

  :وصدره
  كاتقول بنيت قد أىن أنا

  .قد حان وقتك وزمانك" قد أىن أناكا: "اللغة
  .علك جتد رزقا، يا أبيت قد جاء زمان سفرك: تقول بنيت: املعىن

، فعل ماض" أىن"، حرف حتقيق" قد"، فاعل والياء مضاف إليه" بنيت"، فعل ماض" تقول: "اإلعراب
لغة " علك"،  ياء املتكلممنادى مضاف إىل" أبت"، حرف نداء" يا"، فاعل والكاف مضاف إليه" أناكا"

الكاف اسم " عساكا"، عاطفة" أو"، لعلك جتد رزقا: يف لعلك، والكاف اسم لعل وخربه حمذوف تقديره
  .أو عساك جتده: أي، عسى وخربه حمذوف

  .حيث مجع بني التاء واأللف، "أبتا: "الشاهد فيه
 ، ٢/ ٢٠٢، ويف املغين ٢/ ٢٩٩وذكره سيبويه ، ٢/ ٤٥٨: ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية: مواضعه

  .١/ ١٣٦واإلنصاف 

)٢/١٠٩٢(  

  

األلف فيه هي األلف اليت يوصل ا آخر املنادى إذا كان بعيدا أو مستغاثا به أو : وقال يف شرح الكافية
  .١مندوبا، وليست بدال من ياء املتكلم، وجوز الشارح األمرين

  :تنبيهات
  .، فأجازه الفراء وأبو جعفر النحاس، ومنعه الزجاج"يا أمت" و"يا أبت"اختلف يف ضم التاء يف : األول

  .بالضم" يا أمت: "وحكى سيبويه عن اخلليل أنه مسع من العرب من يقول
  .مذهب البصريني أن الوقف على هذه التاء باهلاء، ومذهب الفراء بالتاء: الثاين

  .٢وجعلها هاء يف اخلط والوقف جائز: ويف التسهيل
  . يف السبع، ورمست يف املصحف بالتاءوقرئ بالوجهني

  ".يا أبات: "املقصور" أبا"وقالوا يف : قال يف شرح التسهيل: الثالث
  :٣قال الشاعر

__________  



  .كوا عوضا عن الياء، وكوا اليت يوصل ا آخر املنادى:  أي١
  ,١٨٢ التسهيل ص٢
  .وهو من الطويل، مل أقف على قائله:  قائله٣

  :وصدره
  نيت ملا رأتين شاحباتقول اب

  .إذا تغير وهو شاحب، من شحب لونه يشحب" شاحبا"اللغة 
رأى " رأتين"، ظرف مبعىن حني" ملا"، فاعل والياء مضاف إليه" ابنيت"، فعل مضارع" تقول: "اإلعراب

، مفعول ثان" شاحبا"، فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول أول والفاعل ضمري
  .خرب كأن مرفوع" غريب"، جار وجمرور متعلق بغريب" فينا"، حرف تشبيه والكاف امسه" ككأن"

  .بالقصر، يا أبا: حيث زاد فيه التاء؛ ألن أصله" يا أبات: "الشاهد فيه

)٢/١٠٩٣(  

  

  كأنك فينا يا أَبات غريب...................... ... 
  .انتهى. ١"أباي: لقال"ولو مل يعوض 

  .خيرج على أن األلف إشباع: وقيل. فقلب، وهو بعيد" يا أبيت: "ه أرادوزعم بعضهم أن
__________  

  ".ولو مل يعوض يا أباي"ويف أ ،  جـ١

)٢/١٠٩٤(  

  

  :حمتويات الد الثاين
  الصفحة املوضوع

   اجلزء الثاين٥٨١
   الفاعل٥٨٣
   النائب عن الفاعل٥٩٨
   اشتغال العامل عن املعمول٦١١
  ومه تعدي الفعل ولز٦٢٠
   التنازع يف العمل٦٢٩



   املفعول املطلق٦٤٤
   املفعول له٦٥٤
   املفعول فيه وهو املسمى ظرفا٦٥٧
   املفعول معه٦٦٣
   االستثناء٦٦٩
   احلال٦٩٢
   التمييز٧٢٦

)٢/١٠٩٥(  

  

  الصفحة املوضوع
   حروف اجلر٧٣٨
   اإلضافة٧٨٢
   املضاف إىل ياء املتكلم٨٣٤
   اجلزء الثالث٨٣٧
   إعمال املصدر٨٣٩
   إعمال اسم الفاعل٨٤٩
   أبنية املصادر٨٦٢
   أبنية أمساء الفاعلني واملفعولني والصفات املشبهات٨٦٩
   الصفة املشبهة باسم الفاعل٨٧٣
   التعجب٨٨٥
   نعم وبئس وما جرى جمرامها٩٠٢
   أفعل التفضيل٩٣٣
   النعت٩٤٥
   التوكيد٩٦٧

)٢/١٠٩٦(  

  



  الصفحة املوضوع
   العطف٩٨٨
   عطف النسق٩٩٣

  البدل ١٠٣٦
   النداء١٠٥١
  يف تابع املنادى" فصل "١٠٧٢
   املنادى املضاف إىل ياء املتكلم١٠٨٣

)٢/١٠٩٧(  

  

  اد الثالث
  حتقيق شرح الفية ابن مالك: تابع القسم الثاين

  اجلزء الرابع
  أمساء الزمت النداء

...  
  :أمساء الزمت النداء

  .مسموع، ومقيس: وهي ضربان.  ضرورة١"يف"معىن مالزمتها النداء أا مل تستعمل يف غريه إال 
  .بالضم والكسر" هناه"و.  وقد تقدمت٢"اللهم"و" يا أمت"و" يا أبت: "فمن املسموع

  :٣كقوله
  ... ....................وقد رابين قوهلا يا هناه 

  :واختلفوا يف مادة هذه الكلمة على قولني
  :ذا على أربعة مذاهبمث اختلف القائلون " و. ن. هـ"أن أصل مادته : أحدمها

__________  
  . ب١
  . أ، ج٢
  .هو امرؤ القيس بن حجر الكندي:  قائله٣

  :ومتامه
  وحيك أحلقت شرا بشر

هناه اسم من أمساء النداء ال تستعمل فيما " يا هناه"من راب إذا أوقع يف الريبة بال شك " رابين: "للغة



أحلقت شرا "وأكثر ما تستعمل عند اجلفاء والغلظة سواه، وهو كناية عن رجل، مبرتلة يا رجل يا إنسان، 
  .معناه كنت متهما فلما صرت إلينا أحلقت مة بتهمة؛ ألن التهمة شر وحتققها شر منها" بشر

" قوهلا"فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول " رابين"الواو عاطفة، وقد حرف حتقق " وقد: "اإلعراب
ويح مصدر والكاف يف حمل " وحيك"ف نداء ومنادى مقصور حر" يا هناه"فاعل، وها مضاف إليه 

جار " بشر"مفعول به، واجلملة يف حمل نصب مقول القول " شرا"فعل وفاعل " أحلقت"خفض باإلضافة 
  .وجمرور متعلق بأحلقت

  .حيث بناه على فعال؛ ألن أصله اهلاء وأدخلت عليه األلف ملد الصوت يف النداء" يا هناه: "الشاهد فيه

)٣/١١٠٣(  

  

  .بدل من الم الكلمة، واألصل هناو، وهو مذهب أكثر البصرين" هناه"أن اهلاء يف : األول
  . الالم، وهو مذهب ابن جين١"بدل"أا بدل من مهزة مبدلة من الواو فهي بدل : والثاين

  .رأن الالم حمذوفة واأللف واهلاء زائدتان يف نفس البناء على حد زيادة اهلمزة يف أمح: والثالث
 واأللف هي اليت تلحق املنادى البعيد واملندوب واهلاء للسكت، وهو ٢"أيضا"أن الالم حمذوفة : والرابع

  .مذهب الفراء واختيار املصنف وابن عصفور، ويدل على صحته كسرها، اللتقاء الساكنني
  .فهو من باب سلس، وهو مذهب أيب زيد" ة. ن. هـ"أن أصل مادته : والقول اآلخر

مستدال مبا حكاه أبو " ن. ن. هـ"ومادته " هن"ولو ذهب ذاهب إىل أن أصل : يخ أبو حيانقال الش
  .لكان مذهبا" يا هنان: "يف التثنية يريد" يا هنانان: "اخلطاب من قوهلم

  :وقد أشار إليه بقوله" فُلُ: "ومن املسموع
  وفُلُ بعض ما يخص بالندا

  .للمرأة" يا فلة"للرجل، و" يا فل: "يقال
  .كناية عن امرأة: كناية عن رجل، وفُلَةُ: ختلف فيهما، وفمذهب سيبويه أما كناية عن نكرتني، ففُلُوا

، وملا قيل يف "فال"وذهب الكوفيون إىل أن أصلهما فالن وفالنة فرمخا، ورد بأنه لو كان مرمخا لقيل فيه 
  .التأنيث فلة

__________  
  ".مبدلة" أ، ج، ويف ب ١
  . أ، ج٢

)٣/١١٠٤(  

  



كناية عن العلَم مبعىن يا فالن، وهذا " فل"إىل أن : وذهب الشلوبني وابن عصفور وصاحب البسيط
مبعىن يا فالنة، " يا فلة"و. مبعىن يا فالن" يا فل"مذهب الناظم، فإنه صرح يف شرح التسهيل وغريه، بأن 

  .ومها األصل، وال يستعمالن منقوصين يف غري نداء إال يف ضرورة: قال
  .وهو موافق ملذهب الكوفيني يف أما مبعىن فالن وفالنة، خمالف له يف الترخيم: قلت

  .٢"يف الترخيم" موافقة الكوفيني ١"يعين"ومها األصل : قوله: فإن قلت
 فالن وفالنة بالوجهني السابقني، فعلم أنه غري ٣"قد رد املصنف مذهب الكوفيني يف أما ترخيم: قلت"

  . ما حذف منه لغري ترخيم٤"قبيل" مها عنده من موافق هلم على ذلك، بل
  :وقد نبه عليهما بقوله" نومان"و" لُؤمان: "ومن املسموع

  لُؤمان نومان كذا................ ... 
  .خمتصان بالنداء: أي
  : فمعناه يا عظيم اللؤم، ومثله-باهلمز وضم الالم-" لؤمان"أما 

"ألمان"و" يا مألم٥"يا م.  
  .٦ فمعناه يا كثري النوم-بفتح النون-" نومان"وأما 

  ":تنبيهان"
حكاه . ٧"يا مكْرمان"وقد جاء يف املدح . أن يأيت يف الذم" ملْأَمان"حنو " مفْعالن"األكثر يف بناء : األول

  ".يا مطْيبان"سيبويه واألخفش، و
__________  

  . أ، ج١
  . أ، ج٢
  . أ، ج٣
  ".قبل" ب، ويف أ، ج ٤
  . ج أ،٥
  . أ، ج٦
  . بفتح الراء، هو العزيز املكرم٧

)٣/١١٠٥(  

  

  .وليس بشيء". مكْذَبان"تصحيف " مكْرمان"أنه خمتص بالذم، وأن : وزعم ابن السيد
  :بعد أن ذكر مألم، ولؤمان، ومألمان، ومكرمان-قال يف شرح الكافية : الثاين



، "مفْعالن" الشارح، وهو صحيح يف غري وتبعه. انتهى. وهذه الصفات مقصورات على السماع بإمجاع
  ".يا مخبثانة"، ويف األنثى "يا مخبثان: "فإن فيه خالفا أجاز بعضهم القياس عليه، فنقول

  :مث انتقل إىل املقيس فقال
  واطردا............................ ... ..................... 

 اثبنُ يا خزيف سب األنثى و...... .........................  
  :اطراده مشروط بشرطني

  .أن يكون يف السب: أحدمها
  .أن يكون من ثالثي كالنوع الذي يليه: والثاين

  .وسبب بنائه على الكسر شبهه برتال عدال وزنة وتأنيثا
  :تنبيه

يبويه كالم املصنف يف الكافية والتسهيل وكالم الشارح يوهم أن يف القياس عليه خالفا؛ لنصه على س
  .وحده

ال :  قال بعضهم-يف باب ما ال ينصرف-وال أعلم فيه خالفا، ويف االرتشاف : قال الشيخ أبو حيان
  ".فساق"قياسا على " يا قباح: "يقاس، فال يقال
  :مث استطرد فقال

  واألمر هكذا من الثالثي....................... ... 
هذا مذهب سيبويه، وخالفه " تراك"و" نزالِ"ثي حنو لألمر مطرد من كل فعل ثال" فَعال"يعين أن بناء 

  . ما مسع١"ال يقال منه إال: "املربد فقال
__________  

  . أ، ج١

)٣/١١٠٦(  

  

  :أمهل املصنف من شروط القياس على هذا النوع أربعة شروط: فإن قلت
  .دراك: أن يكن جمردا، فأما غري ارد فال يقال منه إال ما مسع حنو: األول
  .أن يكون تاما، فال يبىن من الناقص: والثاين

  .أن يكون متصرفا: والثالث
  .أن يكون كامل التصرف، ال يبىن من يذر ويدع: والرابع

حممول على ارد كما تقدم " ثالثي: "اشتراط بعض هذه الشروط واضح، فلم يتعرض له، وقوله: قلت



  .يف التعجب
  :مث رجع إىل املسموع فقال

  .................وال تقس... سب الذكور فُعلُ وشاع يف 
شائع، ومع " يا لُكَع"و" يا غُدر"و" يا فُسق"و" يا خبث" أن ما عدل إىل فُعل يف سب الذكور حنو: يعين

  .واملسموع منه هذه األربعة: شياعه ال يقاس عليه، قيل
  .يبويه، ومن قاس عليه فبالشروط السابقة أنه ينقاس عليه، ونقله يف البسيط عن س١"على"ونص املغاربة 

  :مث نبه على أن بعض هذه األلفاظ قد استعمل يف غري النداء ضرورة، بقوله
  وجر يف الشعر فُلُ................. ... 

  :٢يعين يف قول الراجز
__________  

  . ب١
  .هو ابو النجم العجلي، يصف إبال قد أقبلت متزامحة وأثارت غبارا:  قائله٢
  :متامهو

  تضل منه إبلي باهلوجل
  .وهو من الرجز............... ... يف جلة

  :وصدره يف األمشوين والعني
  =تدافع الشيب ومل تقتل 

)٣/١١٠٧(  

  

  أمسك فالنا عن فُلِ
  :تنبيهان
يف الرجز حمذوف من فالن؛ لضرورة الشعر، وليس هو " فل"احلاصل من كالم سيبويه أن : األول

ل هو غريه، ومعنامها خمتلف؛ ألن املختص كناية عن اسم جنس، وهذا كناية عن علم، املختص بالنداء، ب
  .ومادما خمتلفة
  ".فُلَي: "، وهو حمذوف الالم، فلو صغر قلت فيه"ي. ل. ف"فاملختص مادته 

  .وتقدم ما ذهب إليه املصنف" فُلَين: "، فلو صغر قلت فيه"ن. ل. ف"وهذا مادته 
  ".فل"أنه مل يستعمل يف غري النداء من األلفاظ املذكورة إال ليس مراده : الثاين

__________  



بفتح -" جلة"املراد هنا املفازة الواسعة اليت ال أعالم ا، ويطلق على الرجل األهوج " اهلوجل: "اللغة
  . اجللبة واختالط األصوات يف احلرب-الالم وتشديد اجليم

:  بعضا بقوم شيوخ يف جلة وشر يدفع بعضهم بعضا فيقالشبه تزاحم اإلبل ومدافعة بعضها: املعىن
  .احجز بينهم: أي. أمسك فالنا عن فالن

  .وخص الشيوخ ألن الشبان فيهم التسرع إىل القتال
فاعل تضل والياء مضاف إليه " إبلي"جار وجمرور متعلق بتضل " منه"فعل مضارع " تضل: "اإلعراب

فعل أمر وفاعله ضمري " أمسك" جار وجمرور متعلق به أيضا "يف جلة"جار وجمرور متعلق به " باهلوجل"
جار " عن فل"مفعول به " فالنا"إخل ... أمسك: يقال فيها: أي. مستتر فيه، واجلملة مقول لقول حمذوف

  .وجمرور متعلق بأمسك
  .قد استعمل يف غري النداء، وجرها حبرف اجلر" فل: "الشاهد فيه

، ٢/ ٢٠٦، وابن عقيل ٣/ ٢٤٩، وابن هشام ٢/ ٤٦٠مشوين ذكره من شراح األلفية األ: مواضعه
  . وابن الناظم١٢٩واملكودي ص
  .١/ ١٧٧، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ١٢٢، ١/ ٣٣٣وذكر سيبويه 

)٣/١١٠٨(  

  

  :٢تنبيها على ورود نظريه، ومنه قوله. ١"ذكرها"بل 
  قَعيدته لَكَاعِ............ 

  . لكاع، فحذف القول وحرف النداءيا: يقال هلا: وخرجه بعضهم على تقدمي
__________  

  ".ذكر" ب، ويف أ، ج ١
  : ومتامه-وهو من الوافر- يهجو امرأته -وامسه جرول-اخلطيئة :  قائله٢

  ...............إىل البيت... أُطوف ما أطوف مث آوِى 
املرأة؛ ألا تطيل قعيدة البيت " قعيدته"مضارع أوى إىل مرتله " آوي"أكثر الدوران " أطوف: "اللغة

  .متناهية يف اخلبث" لكاع"القعود فيها 
أنا أكثر دوراين وارتيادي األماكن عامة النهار يف طلب الرزق وحتصيل القوت، مث أعود إىل بييت : املعىن

  .فال تقع عيين فيه إال على امرأة شديدة اخلبث متناهية يف الدناءة واللوم
فعل مضارع وفاعله " أطوف"مصدرية " ما"ضمري مستتر فيه فعل مضارع وفاعله " أطوف: "اإلعراب

حرف عطف " مث"وما وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مفعول مطلق قوله أطوف األوىل . مستتر فيه



مبتدأ والضمري " قعيدته"جار وجمرور متعلق بآوي " إىل بيت"فعل مضارع وفاعله مستتر فيه " آوي"
  .بيت: ملة يف حمل جر نعت لقولهخرب املبتدأ، واجل" لكاع"مضاف إليه 

  .على وزن فَعالِ، وقد استعمل يف غري النداء للضرورة" لكاع: "الشاهد
، وابن الناظم، والشاهد ١/ ٧٨، وابن عقيل ٣/ ٢١٥ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة١٤٩

)٣/١١٠٩(  

  

  :االستغاثة
  .ى مشقةهي نداء من خيلِّص من شدة، أو يعني عل

  :وللمستغاث ثالثة أحوال
  .أن جير بالم مفتوحة، وهذا أكثر أحواله: أحدها
  .أن جياء يف آخره بألف معاقبة لالم: الثانية
  :١ومنها قوله. وهذه أقلها" يا زيد لعمرو: "أن جيرد من الالم واأللف وجيعل كاملنادى املطلق حنو: الثالثة

  ....................... .....أال يا قوم للعجبِ العجيبِ 
__________  

  .مل أقف على اسم قائله وهو من الوافر:  قائله١
  :ومتامه

  وللغفالت تعرِض لَألرِيبِ......................... ... 
ترتل " تعرض له" مل يلتفت إليه ومل يلق إليه باله -مصدر غفل عن الشيء-مجع غفلة " الغفالت: "اللغة

  . باألمور البصري بالعواقبالعامل" األريب"به 
أستغيث وأدعو قومي ليعجبوا العجب كله، وينظروا كيف حتدث الغفلة وعدم االنتباه للبصري : املعىن

  .باألمور اخلبري العواقب
مستغاث به منادى، منصوب بالفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم " قومي"أداء تنبيه " أال: "اإلعراب

جار " للعجب"امليم، وجيوز أن يكون مبنيا على الضم إذا قدر قطعه عن اإلضافة احملذوفة اجتزاء بكسر 
معطوف " وللغفالت"صفة للعجب " العجيب" أو بالفعل احملذوف -متعلق بيا-وجمرور مستغاث ألجله 

فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله مستتر فيه وهو يعود على الغفالت، واجلملة " تعرض"عليه 
  .تعرض: جار وجمرور متعلق بقوله" لألريب" املضارع وفاعله يف حمل نصب حال من الغفالت من الفعل



  .حيث جاء باملستغاث به خاليا من الالم املفتوحة يف أوله، ومن األلف يف آخره" يا قوم: "الشاهد فيه
  .١٠٥، وابن الناظم، والسيوطي ص٣/ ٢٥ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٣/١١١٠(  

  

  :فأشار إىل األول بقوله. وقد ذكر الثالثة يف الكافية، واقتصر هنا على األولني كالتسهيل؛ لقلة الثالث
  بالالم مفتوحا كَيا للمرتضى... إذا استغيث اسم منادى خفضا 

إمنا جر املستغاث بالالم للتنصيص على االستغاثة، وفتحت لوقوعه موقع املضمر، ولكونه منادى، 
ليحصل بذلك فرق بينه وبني املستغاث من أجله، وإمنا أعرب مع كونه منادى مفردا معرفة؛ ألن و
  :وقد فهم من النظم فوائد.  مع الالم أعطاه شبها باملضاف١"تركيبه"

  ".إذا استغيث اسم منادى: "متعد بنفسه لقوله" استغاث"أن : األوىل
  .مستغاث به: والنحويون يقولون
  .وكالم العرب خبالف ذلك، واملعروف يف اللغة تعدي فعله بنفسه: يلقال يف شرح التسه

  .٢} إِذْ تستغيثُونَ ربكُم{: قال اهللا تعاىل
  . بالباء يف أبيات٣"تعديه"بل هو يتعدى بوجهني، وقد جاء : وقيل
  .وتقدم بيانه" خفضا: "أن املستغاث معرب؛ لقوله: الثانية
 من متثيله، ٤"ذلك"فُهِم . ، وإن كان منادى؛ ألن حرف النداء مل يباشرهاأنه جيوز أن يكون بأل: الثالثة

  .وهو جممع عليه
  :يرد على عبارته ثالثة أشياء: فإن قلت

وأطلق فأوهم أنه جيوز نداؤه بغري ياء، وذلك غري جائز، فإن املستغاث ال " اسم منادى: "أنه قال: األول
  .ينادى إال بيا

__________  
  ".تركبه" ج ويف ب،" أ "١
  . من سورة األنفال٩ من اآلية ٢
  ".تعديته" ب، ج، ويف أ ٣
  ".بذلك" ب، ويف أ، ج ٤

)٣/١١١١(  

  



  .بصيغة اجلزم، وقد تقدم أنه ليس بالزم، وبل هو األكثر" خفضا بالالم"أنه قال : والثاين
وقد أجاز ". يالي"يف حنو وأطلق، وثَم موضع يكسر فيه وهو مع ياء املتكلم " مفتوحا: "أنه قال: والثالث

  :١أبو الفتح يف قوله
  فَيا شوقِ ما أبقى ويالي من النوى

  .٢"وأن يكون استغاث لنفسه"أن يكون استغاث بنفسه 
إن كررت حرف : يرشد إىل ذلك؛ إذ مل يقل" إِنْ كررت يا: "اجلواب على األول أن قوله بعد: قلت

  .النداء
  .يوضح أن جره بالالم ليس بالزم" والم ما استغيث عاقَبت أَلف: "أن قوله بعد: وعن الثاين

__________  
  . املتنيب، وهو من الطويل-أمحد بن احلسني-هو أبو الطيب :  قائله١

  :ومتامه
  ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصىب

إذا مال، ومنه الصىب؛ من صبا يصبو " ما أصىب" البعد -بفتح النون والواو مقصورا-" النوى: "اللغة
  .ألنه مييل إىل كل شيء

فيا قوم شوقي ما أبقاه، أو تكون يا رد التنبيه : أي. يا حرف نداء واملنادى حمذوف" فيا: "اإلعراب
ما للتعجب يف حمل رفع " ما أبقى"مبتدأ وأصله شويف بياء املتكلم فحذفت اكتفاء بالكسر " شوق"

ويا دمع ما : ع خربه، والعائد حمذوف ما أبقاه، ونفس الكالم تقوله يفباالبتداء، ومجلة أبقى يف حمل رف
جار وجمرور متعلقان بفعل وحمذوف " يل"حرف نداء واستغاثة " يا"يا قلب ما أصىب : أجرى، ويف

عند اجلمهور، إن كان مستغاثا به، أو بيا نفسها عند الفارسي وابن جين، " يا"أدعو نابت عنه : تقديره
يا لزيد : اثا ألجله فاجلار وارور متعلقان بوصف حمذوف حال من املنادى، والتقديروإن كان مستغ

  .مدعوا إىل
  .فإن الالم فيه الم االستغاثة وهي مكسورة" ويايل من النوى: "الشاهد فيه

  .، وابن هشام يف املغين٢/ ٤٦١ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  . أ، ج٢

)٣/١١١٢(  

  

 اإلطالق، على أن ١"يقيد" أن كسر الالم مع ياء املتكلم معلوم وجوبه يف كل موضع فهو :وعن الثالث
  .حيث وقع مستغاث له، واملستغاث به حمذوف" يايل"الصحيح عندي أن : ان عصفور قال



يا أدعو يل، وذلك غري جائز يف : وعلل ذلك بأن العامل يف املستغاث فعل النداء املضمر، فيصري التقدير
  .وما محل عليها، إال أن يف لزوم هذا البن جين نظرا؛ ألن الالم تتعلق عنده حبرف النداء" ننتظ"غري 

  :تنبيهان
يا آل زيد، وزيد خمفوض : هي بقية آل، واألصل: اختلفوا يف الالم الداخلة على املستغاث، فقيل: األول

  . ويف نسبته إىل الفراء نظر.باإلضافة، ونقله املصنف عن الكوفيني، ونقله صاحب النهاية عن الفراء
  . أن من الناس من زعم أا بقية من آل، فظاهر حكايته أنه ليس مذهبا له٢"حكى"ألن الفراء 

زائدة فال تتعلق بشيء، وهو اختيار ابن خروف، : وذهب اجلمهور إىل أا الم اجلر، مث اختلفوا فقيل
  :نليس بزائدة فتتعلق، وفيما تتعلق به على هذا قوال: وقيل

  .أا تتعلق بالفعل احملذوف، وهو مذهب سيبويه، واختيار ابن عصفور: أحدمها
  .أا تتعلق حبرف النداء، وهو مذهب ابن جين: الثاين

، ويف النهاية ال يبعد نصب "يا لزيد الشجاع للمظلوم: "إذا وصف املستغاث جرت صفته حنو: الثالث
  . ال بد له من شيء يتعلق بهالصفة محال على املوضع؛ ألن اجلار وارور

__________  
  ".مقيد" أ، ج ويف ب ١
  ".حكم" أ، ويف ب، وج ٢

)٣/١١١٣(  

  

  :وقوله
  ويف سوى ذلك بالكسر ائْتيا... وافْتح مع املعطوف إِنْ كررت يا 

  .أو ال" يا"إذا عطف على املستغاث فإما أن تتكرر 
  :١فإن تكررت فتحت الالم كقوله

  ألناس عتوهم يف ازدياد... يا ألمثال قومي يا لَقومي و
  :٢وإن ومل تتكرر كسرت حنو

__________  
  .أنشده الفراء ومل يعزه إىل قائل، وهو من اخلفيف: مل أقف على قائله، وقال العيين:  قائله١

  .زيد يوما بعد يوم" يف ازدياد"االستكبار : العتو" عتوهم: "اللغة
مثاهلم يف النجدة والشجاعة ليمنعوين من قوم يزدادون علوا واستكبارا علي، أستغيث بقومي وبأ: املعىن

  .ويظلمونين بغري سبب



الالم حرف جر أصلي وهي مقتوحة وقومي جمرور ا، " لقومي"حرف نداء واستغاثة " يا: "اإلعراب
تغاث منصوب واملس. الالم زائدة ال يتعلق بشيء: واجلار وارور يف حمل نصب متعلق بأدعو، وقيل

بفتحة مقدرة منع منها حرف اجلر الزائد، وذهب الكوفيون إىل أن الالم اسم مضاف ملا بعده وأن 
إعرابه كذلك " ويا ألمثال"األصل يا آل فحذفت اهلمزة للتخفيف وإحدى األلفني اللتقاء الساكنني 

يف " ومضاف إليه مبتدأ" عتوهم"أدعوكم ألناس : متعلق مبحذوف؛ أي" ألناس"مضاف إليه " قومي"
  .جار وجمرور خرب، واجلملة يف حمل جر صفة ألناس" ازدياد

  .حيث فتحت الالم فيه" يا ألمثال"و" يا لقومي: "الشاهد فيه
، وابن ١٠٤، والسيوطي ص١٢٩، واملكودي ص٢/ ٤٦٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٢٢٠، ويف القطر ص٣/ ٢٥٤هشام 

  .قائله، وهو من البسيطمل أقف على :  قائله٢
  :وصدره

  يبكيك ناء بعيد الدار مغترب
مجع -" الكهول"غريب " مغترب"اسم فاعل من نأى ينأى مبعىن بعد " ناء"يبكي عليك " يبكيك: "اللغة
  .األربعني:  وهو من جاوز الثالثني، وقيل-كهل
عروف، وقد يسر األقارب يبكيك وحيزن لفقدك األباعد الغرباء، حينما كنت تسدي إليهم من م: املعىن

  . =ملا يرثونه منك بعد فقدك، فهيا معشر الكهول والشبان ملشاركتنا يف العجب من ذلك

)٣/١١١٤(  

  

  يالَلْكَهولِ وللشبان للْعجبِ.......................... ... 
  .وإمنا كسرت ألمن اللبس

  فهل هي الزمة يف املعطوف؟: فإن قلت
  :١ال؛ لقوله: قلت

  وأيب احلشرج الفىت النفَّاح... يا لَعطَّافنا ويالرباح 
  .فجمع بني األمرين

فشمل " يا"يعين به سوى ما ذكر من املستغاث واملعطوف املعاد معه " سوى ذلك: "واعلم أن قوله
  :شيئني

__________  
ته للدار غري حمضة؛ صفة لناء وإضاف" بعيد الدار"فاعل يبكي " ناء"فعل ومفعول " يبكيك: "اإلعراب= 



يا حرف نداء واستغاثة والالم حرف جر " يا للكهول"صفة ثانية " مغترب"ولذلك وقع صفة للنكرة 
  . وهو مستغاث له-كما سبق-والكهول جمرور ا واجلار وارور متعلق مبحذوف 

 الالم حيث كسرت فيه الالم وإن كان القياس فتحها؛ لكوا معطوفة على" للشبان: "الشاهد فيه
  ".للعجب"األوىل، لكن ملا زال اللبس ومل يتكرر حرف النداء كسرت، وأيضا 

، ٢٢١، ويف القطر ص٣/ ٢٥٦، وابن هشام ٢/ ٤٦٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة١٠٧، والشاهد ١/ ١٨٠، ويف اهلمع ١٠٤والسيوطي ص

  .ن اخلفيفهو من أبيات سيبويه اهولة، وهو م:  قائله١
بالنون والفاء -" النفاح" فالشاعر يرثي هؤالء -أمساء الشاعر-" أيب احلشرج"و" رباح"و" عطاف: "اللغة

  .الكثري العطاء-املشددة
يا أليب : يا حرف نداء والالم مفتوحة، وأيب احلشرج عطف على ما قبله، والتقدير" يا لعطافنا: "اإلعراب
  .صفته" النفاح"بدل من أيب احلشرج " الفىت"احلشرج 

  :الشاهد فيه
  ".يا"حيث فتحت فيه الالم لتكرار " يا لرباح "-١
  .إذ أصله ويا أليب احلشرج" وأىب احلشرج: " ترك الالم يف املعطوف كما يف قوله-٢

/ ١٣١، وابن يعيش ١/ ٣١٩، وذكره سيبويه ٢/ ٤٦٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة١٠٨، والشاهد ١/ ١٨٠، والسيوطي يف اهلمع ١

)٣/١١١٥(  

  

  .كما تقدم، واآلخر املستغاث من أجله" يا"املعطوف الذي مل تعد معه : أحدمها
  :تنبيهات

ما ذكره عن كسر الالم مع املستغاث من أجله، إمنا هو يف األمساء الظاهرة، فأما الضمري فتفتح : األول
  ".يا لَزيد لك: "الالم معه إال مع الياء حنو

  :١احتمل األمرين، وقيل يف قوله" يا لك: "وإذا قلت
  فيا لَك من ليل كأن جنومه

  .إن الالم فيه لالستغاثة......................... ... 
  .حبرف النداء: اختلف فيما تتعلق به الالم اجلارة للمستغاث من أجله، فقيل: الثاين
  .ذوفة؛ أي مدعوا لزيدحبال حم: ، وقيل٢بفعل حمذوف؛ أي أدعوك لزيد: وقيل

  .أدعوك قوال واحدا ليس كما قال: وقد علم ذا أن قول ابن عصفور أا تتعلق بفعل مضمر تقديره



__________  
  .هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من الطويل:  قائله١

  :ومتامه
  بكل مغار الفَتل شدت بِيذْبلِ

  . اسم جبل-بفتح الياء وسكون الذال وضم الباء-" بيذبل"حمكم الفتل " مغار الفتل: "اللغة
، من "من ليل"يا ليل ما أطولك : كأنه قال. يا حرف نداء، والالم يف لك لالستغاثة" فيا لك: "اإلعراب

اسم كأن واهلاء " جنومه"للتشبيه " كأن"حرف جر وليل مستغاث من أجله وجر مبن؛ ألا للتعليل 
  . حمل رفع خرب كأنمجلة يف" شدت بيذبل"مضاف إليه 
  .حيث جاءت الالم فيه لالستغاثة، وفتحت الالم فيه مع أنه مستغاث من أجله" فيا لك: "الشاهد فيه

  ,٢/ ٤٦٣ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  .مقدر بعد املستغاث، والكالم على هذا مجلتان خبالفه على األول والثالث:  بفعل حمذوف؛ أي٢

)٣/١١١٦(  

  

  :١قد جير املستغاث من أجله مبن ألا قد تأيت للتعليل مبعىن الالم كقوله: ثالثال
  ال يربح السفه الْمردي لَهم دينا... يا لَلرجال ذوي األلباب من نفَر 

  :٢املستغاث من أجله؛ لكونه غري صاحل ألن يكون مستغاثا كقوله" يا"قد حيذف املستغاث قيل : الرابع
  على التوغل يف بغيٍ وعدوان... إال مثابرة يا ُألناس أَبوا 

  .أدعوك لتنصف من نفسك: أي" يا لَزيد لزيد: "قد يكون املستغاث مستغاثا من أجله حنو: اخلامس
  :مث أشار إىل ثاين أحوال املستغاث بقوله

__________  
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من البسيط:  قائله١

" السفه"الرجال من ثالثة إىل عشرة " النفر" وهو العقل - بضم الالممجع لُب-" ذوي األلباب: "اللغة
  .فاعل من أردى من اإلرداء، وهي الدناءة" املردي"خفة العقل 

صفة " ذوي"يا حرف نداء والالم لالستغاثة، وهي مفتوحة، والرجال جمرور ا " يا للرجال: "اإلعراب
مبعىن ال يزال " ال يربح" ونفر مستغاث من أجله من حرف جر" من نفر"مضاف إليه " األلباب"للرجال 

  .خربه، واجلملة يف حمل اجلر؛ ألا صفة لنفر" دينا"صفته " املردي"امسه " السفه"من أخوات كان 
  ".من"حيث جر املستغاث من أجله بكلمة " من نفر: "الشاهد فيه

  ,١/ ١٨٠، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٦٣ذكره األمشوين : مواضعه



  . مل أقف على اسم قائله، وهو من البسيط: قائله٢
 وهو -بتشديد الغني-" التوغل"مواظبة ومداومة " مثابرة" وهو االمتناع -من اإلباء-" أبوا: "اللغة

  .الظلم" البغي"التعمق يف الدخول يف الشيء 
ف، يا حرف نداء والالم يف ألناس مكسورة وهو مستغاث له، واملستغاث به حمذو" يا ألناس: "اإلعرب

منصوب على " مثابرة"أداة استثناء " إال"مجلة من الفعل والفاعل " أبوا"يا لقومي ألناس : تقديره
" وعدوان"جار وجمرور متعلق بالتوغل " يف بغي"جار وجمرور متعلق مبثابرة " على التوغل"االستثناء 

  .عطف على بغي
يا "م املكسورة وحذف منه املستغاث فإنه مستغاث به اتصل بيا، جمرورا بالال" يا ألناس: "الشاهد فيه

  ".لقومي ألناس
  .١/ ١٨١، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٦٤ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١١١٧(  

  

  ... ...........................والم ما استغيث عاقبت ألف 
  ". لزيدايا"وال جيوز " زيدا"و" يا لزيد: "أن األلف تعاقب الم االستغاثة فال جيتمعان، تقول: يعين

  :١ومن وروده باأللف قوله
  يا يزيدا آلمل نيل عز

  :وقوله
  ومثله اسم ذو تعجب ألف........................... ... 

أن املتعجب منه إذا نودي عومل معاملة املستغاث من غري فرق، فيجوز جره بالم مفتوحة حنو : يعين
  ".يا لَلعجب"و" يا لَلماء: "قوهلم

  ".يا عجب: "، وقد خيلو منهما، حنو"يا عجبا: "الالم باأللف حنووجيوز االستغناء عن 
  :تنبيهات

فتح الالم باعتبار استغاثته، وكسرها باعتبار االستغاثة من " يا للعجب: "جاء عن العرب يف حنو: األول
  .أجله، وكون املستغاث حمذوفا

  :التعجب بالنداء على وجهني: الثاين
__________  

  . اسم قائله، وهو من اخلفيفمل أقف على:  قائله١
  :ومتامه



  وغىن بعد فاقة وهوان
مذلة " هوان"فقر وحاجة " فاقة"حصول " نيل"اسم الفاعل من األمل، وهو الرجاء والتوقع " آمل: "اللغة

  .واحتقار
  .أستغيث بك يا يزيد، وأدعوك ملن يرجو الثراء والقوة، بعد الفقر والذلة: املعىن

منادى مستغاث به مبين على ضم مقدر منع منه حركة " يزيدا"واستغاثة حرف نداء " يا: "اإلعراب
متعلق بيا أو بالفعل " آلمل"مناسبة ألف االستغاثة يف حمل نصب، واأللف عوض عن الم االستغاثة 

معطوف " وغىن"مضاف إليه، وفيه ضمري هو فاعله؛ ألنه اسم فاعل " عز"مفعول آلمل " نيل"احملذوف 
  .عطف عليه" وهوان"جمرور باإلضافة " فاقة"ب على الظرفية منصو" بعد"على عز 

  .يا يزيدا، فإنه مستغاث به اختتم باأللف، ومل يؤت معه بالالم املفتوحة اليت تدخل عليه: الشاهد فيه
، ١٠٤، والسيوطي ص٣/ ٢٥٧، وابن هشام ٢/ ٤٦٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .وابن الناظم

)٣/١١١٨(  

  

  ".يا للماء: "أن ترى أمرا عظيما فتنادي جنسه حنو: دمهاأح
  ".يا للعلماء: "أن ترى أمرا تستعظمه فتنادي من له نسبة إليه ومكنة فيه حنو: ثانيهما

  .إذا وقفت على املستغاث أو املتعجب منه حالة إحلاق األلف جاز الوقف اء السكت: والثالث

)٣/١١١٩(  

  

سا وأين مين فَقْعوافقْع س....................... ...  
  :مث نبه على ما ال تصح ندبته بقوله

  وما نكِّر مل يندب وال ما أُما
  .الغرض من الندبة اإلعالم بعظمة املصاب؛ فلذلك ال يندب إال املعرفة السامل من إام، فال تندب النكرة

  .وهو نادر" بالهواج: "وأجاز الرياشي ندبة اسم اجلنس املفرد، وقد جاء يف األثر
  .١"واهذاه: "وال يندب املبهم كاسم اإلشارة واملوصول بصلة ال تعينه، ال يقال

  .ألن ذلك ال يقع به العذر للمتفجع" وامن ذَهباه"وال 
  :وإىل هذا أشار بقوله. وجيوز أن يندب املوصول بصلة تعينه لشهرا

 رهتندب املوصول بالذي اشوي ...كبئر زمزم يلي وامفَرح ن  



  .ألنه يف الشهرة كالعلم" وامن حفر بئر زمزم: "فتقول
  :مث نبه على ما يلحق آخر املندوب فقال

  ومنتهى املندوب صله باأللف
: وما طول به حنو" واعبدا امللكا: "، أو املضاف حنو"وازيدا: "يشتمل منتهى املندوب آخر املفرد حنو

  ".وامعدي كربا: "وعجز املركب حنو" فر بئر زمزماوامن ح: "والصلة حنو" واثالثة وثالثينا"
  :يعين جوازا؛ ألن املندوب له استعماالن" صله: "وقوله

  .أن جيري جمرى غريه من املناديات كما تقدم: أحدمها
  .أن يوصل باأللف املذكورة: واآلخر

   بأال يكون٢أطلق يف وصل املندوب باأللف وقيده يف التسهيل: فإن قلت
__________  

  ".يا هذاه"ويف أ . ب، ج ١
  .١٨٥ التسهيل ص٢

)٣/١١٢٢(  

  

  .١"جهجاه"و" واجهجاهاه يف عبد اهللا"وال " واعبد الالهاه: "يف آخره ألف وهاء، فال يقال
  .إطالقه هنا موافق إلطالق النحويني، وصرح بعض املغاربة جبوازه ويف ألفية ابن معطي: قلت

  ".يا عبيد الالهاه: "ويف املضاف
 ما قبل ألف الندبة من أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مكسورا أو مضموما، فإن كان ساكنا فتح وال خيلو

ما مل يكن ألفا أو تنوينا أو ياء ساكنة مضافا إليها املندوب أو " وامن يرمياه"و" وامن يغزواه: "لأللف حنو
  :واوا أو ياء ال يقبالن احلركة، فإن كان ألفا حذفت لتعذر حتريكها حنو

  ".موساهوا"
  :وأشار إليه بقوله

  متلُوها إن كان مثلها حذف
احلرف الذي قبلها إن كان ألفا مثلها حذف ملا تقدم، وأجاز الكوفيون : متلو ألف الندبة، يعين: أي

، وإن كان تنوينا حذف أيضا؛ ألنه الحظ له يف احلركة وفتح ما "واموسياه: "قياسا قلب األلف فقالوا
  .وهذا مذهب سيبويه والبصريني" م زيداهواغال: "قبله، فتقول

وكسره مع قلب األلف ياء " واغالم زيدناه: "فتحه، فتقول: وأجاز الكوفيون فيه مع احلذف وجهني
  ".واغالم زيدنيه: "فتقول



  .وما رأوه حسن لو عضده مساع، لكن السماع فيه مل يثبت: قال املصنف
  .انتهى. ، وزعموا أنه سمع"واغالم زيدناه: "قولونأهل الكوفة حيركون التنوين في: وقال ابن عصفور

__________  
  . ب، ج١

)٣/١١٢٣(  

  

  ".واغالم زيديه: "وأجاز الفراء وجها ثالثا، وهو حذفه مع إبقاء الكسرة وقلب األلف ياء؛ فتقول
  .وال جييز البصريون إال األول

  .فإن كان الياء املشار إليها فسيأيت الكالم عليها
حذفا، وقلبت " غالمه: "أو ياء كذلك حنو" غالمه: " ال تقبل احلركة كواو الصلة يف حنووإن كان واوا

  .األلف إىل جمانس ما قبلها
وإن كان ما قبلها مكسورا أو " واعبد يغوثاه: "وإن كان ما قبل األلف مفتوحا استصحب فتحة حنو

 وجب فتحه كقولك يف عبد مضموما، فإما أن يوقع فتحه يف لبس أو ال، فإن مل يوقع فتحه يف لبس
  .وقام الرجاله، وإمنا فتح لتسلم األلف" قام الرجل"ويف من امسه " واعبد امللكاه: "امللك

" غالم"فتقول يف ندبة .  قلبت ألف الندبة ياء بعد الكسرة، وواوا بعد الضمة١"يف لبس"فإن أوقع 
: ؛ إذ لو قلت"واغالمهوه" الغائب ويف ندبته مضافا إىل ضمري" واغالمكيه. "مضافا إىل ضمري املخاطبة

  .اللتبس بالغائبة" واغالمهاه: "اللتبس باملذكر، ولو قلت" واغالمكاه"
  :وذلك مفهوم من قوله

  إن يكن الفتح بِوهمٍ البسا... والشكل حتما أوله مجانسا 
  .الواو: الياء، وجمانس الضمة: احلركة، وجمانس الكسرة: الشكل

  . وجوب ذلك دفعا للبسإىل" حتما: "وأشار بقوله
  .وفهم من الشروط أن األلف ال تغري إذا كان الفتح ال يلبس كما تقدم

 ٢"املفرد"ويف " وازيدانيه: "وهذا مذهب البصريني، وأجاز الكوفيون إتباع األلف للكسرة يف املثىن حنو
  .٣"وارقاشيه" "رقاش: "ويف حنو" واعبد امللكيه: "حنو

  :قوله
__________  

  . أ، ج١



  ".املعرب" أ، ويف ب، ج ٢
  .اسم امرأة:  رقاش٣

)٣/١١٢٤(  

  

 رِدإن ت كْتهاء س وواقفا زِد ...زِدوإن تشأ فاملد واهلا ال ت  
إذا وقف على املندوب زيد بعد ألفه أو بدهلا هاء السكت، وليست بالزمة بل غالبة؛ ألنه جيوز االقتصار 

  ".وازيدا: "على املد فيقال
إن تشأ أال تزيد اهلاء فاملد كاف وهو كالتنصيص على : أي" وإن تشأ فاملد واهلا ال تزد: "هوهذا معىن قول

وإن تشأ فال : فاملد بالنصب ألفاد جواز جتريده من املد أيضا، أي: ولو قيل" إن ترد: "ما فهم من قوله
" وواقفا: "د فهم من قولهوق. تزد املد واهلاء، بل جتعله كاملنادى غري املندوب وقد تقدم بيانه أول الباب

أن هذه اهلاء ال تثبت وصال، ورمبا ثبتت يف الضرورة مضمومة ومكسورة، وأجاز الفراء إثباا يف 
  :قوله. الوصل بالوجهني

  من يف الندا اليا ذا سكون أبدى... وقائلٌ واعبديا واعبدا 
  :ت لغات س٢""يا عبد: "حنو" املنادى املضاف إىل ياء املتكلم ١"يف"تقدم أن 

يا " أو -بالضم-" يا عبد" أو -بالفتح-" يا عبد" أو -بالكسر-" يا عبد: "فإذا ندبت على لغة من يقول
  .باأللف-" عبدا
 ٣"ندبت"وإذا ". واعبديا: "ملا علمت، وإذا ندبت على لغة من أثبت الياء مفتوحة قلت" واعبدا: "قلت

  : فوجهانعلى لغة من أثبتها ساكنة وهو املشار إليه يف البيت
  ".واعبدا: "أن حتذفها اللتقاء الساكنني، وتفتح ما قبلها فتقول: أحدمها
  ".واعبديا: "أن تفتحها لقبوهلا احلركة فتقول: والثاين

  .واحلذف مذهب املربد، والفتح مذهب سيبويه
__________  

  . ب، ج١
  . ب، ج٢
  ".قلت"ويف أ، ج .  ب٣

)٣/١١٢٥(  

  



  :الترخيم
حذف بعض : ويف االصطالح. صوت رخيم، أي رقيق: رقيق الصوت وتليينه، يقالت: الترخيم يف اللغة

  .الكلمة على وجه خمصوص
ترخيم النداء، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغري، واملذكور يف هذا الباب : وهو على ثالثة أنواع

  .األوالن، ويأيت الثالث يف بابه إن شاء اهللا تعاىل
  : املنادى ختفيفا، وقد أشار إليه بقولهأما ترخيم النداء، فهو حذف آخر

  ترخيما احذف املنادى
  :مث مثله بقوله

  كيا سعا فيمن دعا سعادا
  . فحذف املضاف١"سعاد"يف قوله من دعا 

  فما وجه نصبه ترخيما؟: فإن قلت
 الشارح أن يكون مفعوال له أو مصدرا يف موضع احلال، أو ظرفا على حذف ٢"فيه"أجاز : قلت

  .فهذه ثالثة أوجه. ٣مضاف
  .٤وهو أن يكون مفعوال مطلقا وناصبه احذف؛ ألنه يالقيه يف املعىن: وحيتمل رابعا

  :مث أخذ يف بيان ما جيوز ترخيمه فقال
__________  

  . أ١
  . أ، ج٢
  .وقت ترخيم، وهو وقت اجتماع شروط الترخيم:  أي٣
  .رخم ترخيما: ل حمذوف، أي وأجاز املكودي وجها خامسا، وهو أن يكون مفعوال مطلقا لعام٤

)٣/١١٢٦(  

  

  ..............أنت باهلا... وجوزنه مطلقا يف كل ما 
  .مؤنث باهلاء وجمرد منها: املنادى ضربان

  :١بال شرط فريخم علما وغري علم، وثالثيا وأزيد حنو: فاملؤنث ا جيوز ترخيمه مطلقا، أي
  ................... ..........أفاطم مهال بعض هذا التدلل 

__________  
  .هو امرؤ القيس، وهو من الطويل:  قائله١



  :وعجزه
  وإن كُنت قد أزمعت صرمي فأَجملي

هجري " صرمي"عزمت ووطنت نفسها " أزمعت"فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة من عذرة " أفاطم: "اللغة
  .أحسين" أمجلي"وقطيعيت 

الدالل وإظهار اهلجر، وإن كنت قد اعتزمت هجري حقا، ووطنت ترفقي يب يا فاطمة واتركي : املعىن
  .نفسك عليه، فأحسين يف ذلك

مفعول مطلق منصوب " مهال"اهلمزة للنداء وفاطم منادى مرخم حبذف التاء " أفاطم: "اإلعراب
بدل أو عطف " التدلل"مضاف إليه " هذا"مفعول به حملذوف أيضا، أي دعي بعض " بعض"مبحذوف 

اجلملة خرب كان " قد أزمعت صرمي"شرط وفعله والتاء اسم كان " وإن كنت"م اإلشارة بيان من اس
  .الفاء واقعة يف جواب الشرط، وأمجلي فعل أمر مبين على حذف النون والياء فاعل" فأمجلي"

  .فهو اسم مؤنث مرخم حبذف التاء" أفاطم"قوله : الشاهد فيه
، وسيبويه ٩/ ١، واملغين ٣/ ٢٧٦، وابن هشام ٢/ ٤٦٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

٢/ ١٧٢.  

)٣/١١٢٧(  

  

  :١وحنو
  جارِي ال تستنكري عذيري

كيف قال مطلقا، : فإن قلت. أقام به: دجن باملكان يدجن دجونا:  يقال٢أقيمي: أي" يا شا ادجنِي"و
  :ولترخيمه مخسة شروط

  .٣"يا امرأة خذي بيدي: "رة غري املقصودة كقول األعمىأن يكون معينا، فال جيوز ترخيم النك: األول
__________  

  .هو العجاج بن رؤبة خياطب امرأته، وهو من الرجز:  قائله١
  :وعجزه

  سيرِي وإشفاقي على بعريي
ما : بفتح العني وكسر الذال وسكون الياء، العذير" عذيري"ال تعديه أمرا منكرا " ال تستنكري: "اللغة

  .احلال اليت يزاوهلا: ن يف عمله، واملراد هنايعذر اإلنسا
يا جارية ال تنكري على تأهيب للسفر والذهاب يف األرض للبحث عن العيش، وإشفاقي على : املعىن

  .بعريي، فالسعي واجب على كل إنسان، والعطف على احليوان من اإلميان



" تستنكري"ناهية " ال"يا جارية : منادى مرخم حبذف التاء؛ ألنه نكرة مقصودة، أي" جاري: "اإلعراب
مفعول وياء املتكلم مضاف إليه " عذيري"مضارع جمزوم بال وعالمة جزمه حذف النون والياء فاعل 

  .معطوف عليه، أو الواو مبعىن مع" وإشفاقي"بدل تفصيل من عذيري " سريي"
حرف النداء؛ وذلك يا جارية، وحذف منه : منادى مرخم حبذف التاء والتقدير" جاري"قوله : الشاهد
  .ضرورة
، ١٣١، واملكودي ص٣/ ٢٦٨، وابن هشام ٢/ ٤٦٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١/ ٣٣٠وسيبويه 
  .ياشاة أقيمي باملكان، وهو مثال للثالثي:  أي٢
  .سقطت امرأة:  يف ب٣

)٣/١١٢٨(  

  

  :١، وأما حنو قوله"يا طلحة اخلري: "أال يكون مضافا، فال جيوز ترخيم حنو: والثاين
  يا علقم اخلري قد طالت إقامتنا

  .فنادر
  .أال يكون خمتصا بالنداء فال يرخم فلة: والثالث
 ال جيوز ترخيمه، حلقته عالمة الندبة أو مل تلحقه، نص عليه ٢"فإن املندوب"أال يكون مندوبا : والرابع
  .سيبويه

  .أال يكون مستغاثا به، فإنه ال جيوز ترخيمه: واخلامس
  .بال شرط من الشروط اليت ختص ارد كالعلمية: مطلقا، أي: وقد جياب بأن معىن قوله: قلت

 يف ارد يوهم عدم اشتراطها يف ٣"اشتراطه لإلضافة"وأما هذه الشروط فاشترك فيها النوعان إال أن 
 ومل يذكر ٥"البناء" باشتراط ٤املؤنث باهلاء، فيقوى السؤال، وقد استغىن عن األولني يف التسهيل

  .٦"الثالث"
__________  

  .مل ينسب لقائل، وهذا الشطر من البسيط:  قائله١
مضاف " اخلري"يا حرف نداء علقم منادى مرخم وأصله يا علقمة وهو منصوب " يا علقم: "اإلعراب

  .فاعل مرفوع بالضمة ونا مضاف إليه" إقامتنا"فعل ماض والتاء للتأنيث " طالت"حرف حتقيق " قد"إليه 
  .فإن الشاعر رخم علقمة، واحلال أنه مضاف، واخلري مضاف إليه" يا علقم اخلري: "قوله: الشاهد
  ,٢/ ٤٦٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه



  . ب٢
  . ب، ج٣
  ,١٨٩ راجع التسهيل ص٤
  . ب، ج٥
  ".الثالثة" ويف أ ٦

)٣/١١٢٩(  

  

  :تنبيهات
 العلمية؛ فمنع ترخيم النكرة املقصودة، والصحيح جوازه ملا شرط املربد يف ترخيم املؤنث باهلاء: األول
  .١تقدم
ألنه كناية عن اهول الذي ال يعرف، وإطالق " صلعمة بن قلعمة"منع ابن عصفور ترخيم : الثاين

  .النحاة خبالفه، فليس كونه كناية عن اهول مبانع؛ ألنه علم جنس
 طلح ويا طلح بالفتح والضم كما سيأيت، وإن مل ترخم يا: إذا ناديت طلحة وحنوه ورمخت قلت: الثالث

  .بضم التاء" يا طلحةُ: "قلت
  :٢بفتح التاء، قال النابغة" يا طلحةَ"وقد مسع وجه رابع، وهو 

__________  
  .أو غري علم مع متثيله جباري وياشا: يف قوله:  أي١
 ا عمرو بن احلارث األعرج حني هرب  من قصيدة ميدح-زياد بن معاوية-هو النابغة الذبياين :  قائله٢

  .إىل الشام، ملا بلغه سعي مرة بن ربيعة به إىل النعمان وخافه، وهو من الطويل
  :وعجزه

  وليل أقاسيه بطيء الكواكب
مبعىن منصب من النصب وهو " ناصب"اسم امرأة " أميمة" دعيين -بكسر الكاف-" كليين: "اللغة

  .أكابده" أقاسيه"التعب 
  .دعيين هلذا اهلم الناصب ومقاساة الليل البطيء الكواكب حىت كأن راعيها ليس بآيب: نه يقولإ: املعىن

جار وجمرور متعلق بالفعل " هلم"مجلة من فعل وفاعل ومفعول والنون للوقاية " كليين: "اإلعراب
ض بني يا حرف نداء وأميمة منادى مبىن على الفتح، وهو معتر" يا أميمة" صفة هلم -باجلر-" ناصب"

أقاسي فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه واهلاء " أقاسيه"عطف على هم " وليل"الصفة واملوصوف 
وكيف يوصف . مضاف إليه" الكواكب"صفة لليل " بطيء"مفعول به، واجلملة يف حمل جر صفة لليل 



  . باملعرفة وهو بطيء الكواكب؛ ألن اإلضافة يف نية االنفصال-وهو نكرة-الليل 
  .حيث جاءت بفتح التاء" يا أميمةَ: "قوله: دالشاه

، وسيبويه ١/ ١٨٥، وذكر السيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٦٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٢/ ١٠٧ يف اخلزانة، وشرح املفصل ١٣٧، والشاهد ١/ ٣٤٦

)٣/١١٣٠(  

  

  ... .......................كليين هلم يا أميمةَ ناصبِ 
هو معرب نصب على أصل املنادى : ليس مبرخم، مث اختلفوا؛ فقيل: حويون فيه، فقال قومفاختلف الن

هو مبين على الفتح؛ ألن منهم من يبين املنادى املفرد على الفتح؛ : ومل ينون ألنه غري منصوب، وقيل
  . حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب١ألا

  :٢، وأنشد هذا القائل"ال رجلَ يف الدار"فهو نظري 
  يا ريح من حنو الشمال هبي

مث أقحم التاء غري معتد ا وفتحها؛ ألا " يا أميم"بالفتح، وذهب أكثرهم إىل أنه مرخم فصار يف التقدير 
  .، وهذا ظاهر كالم سيبويه٣واقعة موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هاء التأنيث

  .ة املنويةفعلى هذا تكون مقحمة بني احلاء والتاء احملذوف: قلت
  :وللفارسي قوالن

  .أا زيدت مث فتحت إتباعا حلركة احلاء: أحدمها
أا أقحمت بني احلاء وفتحها، فالفتحة اليت يف التاء هي فتحة احلاء مث فتحت احلاء إتباعا حلركة : والثاين

  .التاء
تاء إتباعا وأسهل من هذا عندي ان تكون فتحة ال: وقال يف شرح التسهيل بعد ذكره مذهب سيبويه

  .لفتحة ما قبلها
__________  

  ".حركة" أي الفتح وأنثه باعتبار اخلرب وهو ١
  .هذا ليس بشعر: مل ينسب إىل قائل، وهو شطر من الرجز، وقيل:  قائله٢

" الشمال"جار وجمرور متعلق يب " من حنو"منادى مفرد مفتوح " ريح"حرف نداء " يا: "اإلعراب
  . فعل أمر والفاعل ضمري مستتر فيه-اءبضم اهل-" هيب"مضاف إليه 

  .فإنه منادى مفرد، وكان حقه أن يضم ولكنه مفتوح" يا ريح: "قوله: الشاهد



  ,٢/ ٤٦٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . احملذوفة املنوية٣

)٣/١١٣١(  

  

لتاء هي األوىل ال تاء هذا يوافق أحد قويل أيب علي يف اإلتباع، لكن ظاهر كالمه يف الشرح أن ا: قلت
  .زيدت بعد حذف األوىل فهي قول آخر

وليس " يا أمساء أقبلي"أجاز قوم منهم الفراء إحلاق ألف التأنيث املمدودة بتائه يف الفتح فأجازوا : الرابع
  .ومقيس على ما ترك فيه مقتضى الدليل. بصحيح؛ ألنه غري مسوغ

يا "لب أن تلحقه هاء ساكنة؛ فتقول يف الوقف على إذا وقف على املرخم حبذف اهلاء فالغا: اخلامس
  ".يا طلحه: "١"طلح

هي التاء احملذوفة أعيدت : هاء السكت وهو ظاهر كالم سيبويه، وقيل: فقيل. واختلفوا يف هذه اهلاء
وال يستغىن غالبا يف الوقف على املرخم : ٣ التسهيل٢"يف"قال . لبيان احلركة، وإليه ذهب املصنف

  :٤عادا أو تعويض ألف منها، وأشار بالتعويض إىل قولهحبذفها عن إ
__________  

  ".يف املرخم" ويف أ ١
  . أ٢
  ,١٨٩ التسهيل ص٣
  .هو القطامي وامسه عمري بن شبيم، وهو من الوافر:  قائله٤

  :وعجزه
  وال يك موقف منك الوداعا

  .أراد ضباعة بنت زفر بن احلارث: ضباعا: اللغة
يا "مضاف إليه " التفرق"ظرف منصوب على الظرفية " قبل"عل أمر وفاعله، من وقف ف" قفي: "اإلعراب

أصله وال يكن، " واليك"يا حرف نداء وضباعا منادى مفرد معرفة مرخم وأصله ضباعة " ضباعا
جار وجمرور متعلق " منك"اسم يكن مرفوع بالضمة الظاهرة " موقف"فحذفت النون للتخفيف 

  .خرب يكن" الوداعا"موقف حاصل منك : ل رفع، والتقديرمبحذوف صفة ملوقف يف حم
  .ضباعة: حيث عوض األلف فيه عن اهلاء، وأصله" يا ضباعا: "قوله: الشاهد
، وسيبويه ١/ ١٨٥، وذكر السيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٦٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة١٤٣، والشاهد ١/ ٣٣١



)٣/١١٣٢(  

  

  ... ........................لتفرقِ يا ضباعا قفي قبل ا
 اهلاء، ونص سيبويه وابن عصفور على أن ذلك ال جيوز إال يف ١"عن"فجعل ألف اإلطالق عوضا 

  .الضرورة
يف الوقف " يا حرمل"إىل أن بعض العرب يقف بال هاء وال عوض، حكى سيبويه " غالبا: "وأشار بقوله

  .بغري هاء
إن كان الترخيم على لغة من ال ينتظر مل : أطلقوا يف حلاق هذه اهلاء، ونقول: و حيانقال الشيخ أب

  .تلحق
  :مث قال

  والذي قد رخما....................... ... ....... 
  ........... ... ......................حبذفها وفره

  .ال حتذف منه شيئا بعد حذف اهلاء: أي
  .خاص بارد منها" ر احذف الذي تالومع اآلخ: "فعلم أن قوله

وما ذكره هو مذهب عامة النحويني، وأجاز سيبويه أن يرخم ثانيا بعد حذف التاء على لغة من مل يراعِ 
  :٢احملذوف، ومنه قوله
__________  

  ".من"ويف ب، ج .  أ١
إحدى " زيادة سرق هو أنس بن زنيم خياطب به احلارث بن بدر الغداين حني واله عبيد اهللا بن:  قائله٢

  .، وهو من الطويل"كور األهواز
  :وعجزه

 ... ............................رقسونُ وتخذًا فيها ترج فكُن  
  . وهو ضرب من الفأر وجيمع على جرذان-بضم اجليم وفتح الراء-" جرذا: "اللغة

" بن"يا حارثة بن بدر : لتقديراهلمزة حرف نداء وحار منادى مفرد معرفة مرخم، وا" أحار: "األعراب
منصوب " والية"فعل وفاعل " وليت"حرف حتقيق " قد"مبين على الفتح مع املنادى وبدر مضاف إليه 

" فيها"خربه منصوب بالفتحة الظاهرة " جرذا"أمر من كان وامسه ضمري مستتر فيه " فكن"على املفعولية 
فوع بالضمة والفاعل ضمري مستتر فيه واجلملة فعل مضارع مر" ختون"جار وجمرور يعود على الوالية 

: قوله: الشاهد. فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه وهي عطف على ختون" وتسرق"صفة جلرذان 
حيث أريد به حارثة، فأوال رمخه حبذف اهلاء على لغة من مل ينوِ رد احملذوف وثانيا حبذف التاء " أحار"



  .على لغة من نوى رد احملذوف
  .١/ ١٨٣، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٦٩األمشوين :  ذكره م شراح األلفية:مواضعه
  :وعجزه

  واملرء يستحيي إذا مل يصدقِ

)٣/١١٣٣(  

  

  ... ..........................أحار بن بدر قَد وليت والية 
  .أحارثةُ: يريد

  :١وقول اآلخر
 هفاعل ما قلْت كطُ إنيا أَر............... ...........  

  .خياطب أرطاة بن سهية
  :ولو ذهب ذاهب إىل أن املؤنث جيوز يف ترخيمه وجهان: قال الشيخ أبو حيان

  .حذف التاء وهو الكثري: أحدمها
__________  

  .هو زميل بن احلارث خياطب أرطاة بن سهية، وهو من الكامل:  قائله١
إن حرف توكيد " إنك"خم أصله يا أرطاة يا حرف نداء أرط منادى مفرد معرفة مر" يا أرط: "اإلعراب

ما موصولة قلته فعل وفاعل ومفعول، " ما قلته"خرب إن مرفوع بالضمة الظاهرة " فاعل"والكاف اسم إن 
فعل مضارع والفاعل " يستحيي"مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة " املرء"واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول 

فعل مضارع " يصدق"حرف نفي وجزم وقلب " مل"للشرط " إذا "ضمري واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ
إذا مل يصدق : جمزوم بلم وهو فعل الشرط وجواب الشرط حمذوف دل عليه الكالم السابق، والتقدير

  .يستحيي
حيث أريد يا أرطاة، فأوال رمخه حبذف التاء على لغة من مل ينوِ رد احملذوف، " يا أرط: "قوله: الشاهد

  .ذف األلف على لغة من نوى رد احملذوف وهو األلفوثانيا رمخه حب
  .١/ ٨٤، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٧٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٣/١١٣٤(  

  



وتقدير أن الشاعر يف البيت الواحد نوى . حذفها مع ما قبلها كاحلذف يف منصور، لكان قوال: واآلخر
حيتاج إىل وحي يسفر عن هذا - الكلمة الواحدة حال النطق ا الترخيم أوال مث نوى الترخيم ثانيا يف

  .انتهى. التقدير
  :مث انتقل إىل ارد فقال

  ترخيم ما من هذه اهلا قد خال... واحظُال ...................... 
  دون إضافة وإسناد متم... إال الرباعي فما فوق العلم 

  :جتمعت فيه أربعة شروطامنع ترخيم ما خال من اهلاء إال ما ا: أي
: ، أو سكِّن حنو"حكَم: "أن يكون زائدا على الثالثة فال جيوز ترخيم الثالثي حترك وسطه حنو: األول

، ونقل عن الكوفيني، وفيه ١هذا مذهب اجلمهور، وأجاز الفراء واألخفش ترخيم احملرك الوسط" بكْر"
  .ثبت له قوالن ي٣"أن" نقل عن الكسائي املنع إال ٢"قد"نظر؛ ألنه 

ومل يرخم حنو : وقال يف الكافية. ال جيوز ترخيمه قوال واحدا: وأما الساكن الوسط فقال ابن عصفور
بكر أحد، وليس كما قاال بل فيه خالف؛ حكي عن األخفش وبعض الكوفيني إجازة ترخيمه، ونقل 

  . وابن اخلشاب٤اخلالف فيه أبو البقاء العكربي وصاحب النهاية وابن هشام
 مث -املبين للمعفول-" بضرب"لو مسى : وفصل بعض املتأخرين بني الزم السكون وعارضه، فقال: قلت

  .سكن ملا امتنع ترخيمه، ولو مسى به بعد اإلسكان مل جيز ذلك
يف غضنفر قياسا على " يا غَضنف: "أن يكون علما، وأجاز بعضهم ترخيم النكرة املقصودة حنو: الثاين
  ".يا صاح"و" اأطرق كَر: "قوهلم

__________  
  .ترتيال حلركة الوسط مرتلة احلرف الرابع؛ وهلذا كان حنو سقر غري مصروف:  أي١
  . ب٢
  . ب، ج٣
  . ابن هشام، اخلضراوي٤

)٣/١١٣٥(  

  

  .وحنوه، وسيأيت الكالم عليه" برق حنره"أال يكون ذا إسناد فال جيوز ترخيم : الثالث
  :١الفا للكوفيني يف إجازم ترخيم املضاف إليه كقولهأال يكون ذا إضافة، خ: الرابع

  خذُوا حظكم يا آل عكْرم واذكروا
  :٢هذا عند البصريني نادر، وأندر منه حذف املضاف إليه بأسره، كقوله



  ... .......................يا عبد هل تذْكُرين ساعة 
  .يا علقم اخلري: ضاف نادر أيضا يف قولهعلم له، وتقدم أن ترخيم امل. يا عبد هند، وعبد هند: يريد

  :أمهل املصنف من شروط ترخيم ارد ثالثة: فإن قلت
__________  

هو زهري بن أيب سلمى، من قصيدة قاهلا حني بلغة أن بين سليم أرادوا اإلغارة على بين غطفان، :  قائله١
  .وهو من الطويل

  :وعجزه
  أواصرنا والرحم بالغيب تذكر

  .القرابات، الواحدة اآلصرة: األواصر" أواصرنا"نصيبكم " كمحظ: "اللغة
  .خذوا حظكم من مودتنا ومساملتنا، وكانوا قد عزموا على غزو قومه: املعىن

يا " يا آل"مفعول منصوب بالفتحة، والضمري مضاف إليه " حظكم"فعل وفاعل " خذوا: "اإلعراب
فعل وفاعل عطف " واذكروا"يا عكرمة مضاف إليه، وأصله " عكرم"حرف نداء آل منادى منصوب 

مبتدأ مرفوع بالضمة " والرحم"مفعول به منصوب بالفتحة ونا مضاف إليه " أواصرنا "على خذوا 
  .مجلة يف حمل رفع خرب املبتدأ" تذكر"جار وجمرور متعلق بتذكر " بالغيب"الظاهرة 
  .يا آل عكرمة: هحيث رخم املضاف إليه من املنادى وأصل" يا آل عكرم"قوله : الشاهد
، ويف شرح ١/ ١٨١، وذكره السيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٧٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة١٣٨، والشاهد ١/ ٣٤٣، وسيبويه ١/ ٢١٥، واإلنصاف ٢/ ٢٠املفصل 

  .هو عدي بن زيد، وهو من السريع:  قائله٢
  :وعجزه

  =أورائدا للقنيص يف موكب ........................ ... 

)٣/١١٣٦(  

  

  .١أال يكون خمتصا بالنداء: أحدها
  .أال يكون مندوبا: والثاين

  .أال يكون مستغاثا: والثالث
أما األول فلم ينبه عليه، وأما الثاين والثالث فقد تقدم ما يرشد إليهما وهو نصه على التزام حرف : قلت

هما، وأجاز ابن خروف ترخيم املستغاث إذا مل يكن النداء معهما؛ ألن علة التزامه هي علة منع ترخيم
  .فيه الالم



  :٢كقوله
 ... ........................دنِ سعصعصعةَ ب نام بأَع  

  .وهذا ضرورة، وقد ناداه بغري يا، وذلك ممنوع وقد مسع ترخيمه: قال ابن الصايغ
__________  

 واملوكب القوم الركوب على اإلبل، -كافبفتح امليم وسكون الواو وكسر ال-" موكب: "اللغة= 
بعثنا رائدا يرود لنا الكأل أن ينظر ويطلب : من الرود وهو الطلب، يقال" رائدا"واجلمع مواكب 

  . هو الصيد-بفتح القاف وكسر النون-" القنيص"
لالستفهام " هل"يا حرف نداء وعبد منادى مرخم مضاف إذ أصله عبد هند " يا عبد: "اإلعراب

جار وجمرور " يف موكب"منصوب على الظريفة " ساعة"فعل وفاعل ومفعول والنون للوقاية " تذكرين"
" للقنيص"نصب على احلال أيضا " أو رائدا"يف حمل نصب على احلال من الضمري املرفوع يف تذكرين 

  .متعلق به
  .ضاف إليهفإنه منادى مضاف مرخم؛ ألن أصله يا عبد هند فرمخه حبذف امل" يا عبد"قوله : الشاهد
  ,٢/ ٤٧٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . فال يرخم حنو فل وفلة١
  .هو األحوص بن شريح الكاليب، وهو من الوافر:  قائله٢

  :وصدره
  ... .................متناين ليقتلَين لقيط 

رفوع بالضمة الظاهرة فاعل م" لقيط"متىن فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول " متناين: "اللغة
الالم للتعليل ويقتل فعل مضارع منصوب بأن بعد الم التعليل والنون للوقاية والياء مفعول " ليقتلين"

صفة " بن"اهلمزة للنداء عام منادى مستغاث به مرخم وأصله يا عامر " أعام"والفاعل ضمري مستتر فيه 
منادى مستغاث به وليس فيه الم االستغاثة، وقد فإنه " أعام"قوله : الشاهد. مضاف إليه" صعصعة"لعامر 

  ".أعامر"رخم إذ أصله 
  .٢/ ١٨١، وذكره السيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٧١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٣/١١٣٧(  

  

  :١ومع الالم كقوله
  يا لتيمِ اهللا قُلنا يا لَمالِ... كلما نادى مناد منهم 

لتأنيث إذا استوىف شروط الترخيم فاحملذوف منه للترخيم إما حرف وإما مث اعلم أن اخلايل من تاء ا



وأما " يا مال"و" يا حار: "فتقول" مالك"و" حارث: "حرفان وإما كلمة، فالذي حيذف منه حرف حنو
  :الذي حيذف منه حرفان فقد أشار إليه بقوله

  ومع اآلخرِ احذف الذي تال
  :روطاحذف مع اآلخر ما قبله خبمسة ش: أي

" سفرجل وقمطْر"أن يكون حرف لني، فلو كان حرفا صحيحا حذف اآلخر وحده، فتقول يف : األول
  .يا قم حبذف حرفني: فإنه يقول" قمطر"يا سفرج ويا قمط، خالفا للفراء يف حنو 

ويا قنو، حبذف يا هيب : ٢"قَنور"و" هبيخ"أن يكون ساكنا، لو كان متحركا مل حيذف فتقول يف : الثاين
  .اآلخر وحده

__________  
  .هو مرة بن الوراغ من بني سعد، وهو من الرمل:  قائله١

منصوب على الظرفية وناصبها الفعل قلنا وجاءا الظرفية من ما، فإا حتتمل أن " كلما: "اإلعراب
جلملة بعدها يف تكون مصدرية واجلملة بعدها صلة فال حمل هلا، وأن تكون امسا نكرة مبعىن وقت وا

" يا"جار وجمرور يف حمل رفع صفة ملناد " منهم"فاعل " مناد"فعل ماض " نادى"موضع خفض على الصفة 
فعل ماض ونا فاعله، واجلملة وقعت جوابا لقوله كلما " قلنا"منادى مستغاث به " لتيم اهللا"حرف نداء 

  .يا ملالك: لهيا حرف نداء ملال منادى مستغاث به وهو مرخم؛ إذ أص" يا ملال"
  .فإنه منادى مرخم مستغاث به وفيه الالم" يا ملال"قوله : الشاهد
  ,٢/ ٤٧١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

السمني، وقنور بفتح القاف والنون وتشديد : الغالم املمتلئ، أي:  هبيخ بفتح اهلاء وتشديد الياء٢
  .الصعب اليبوس من كل شيء: الواو

)٣/١١٣٨(  

  

يا خمتا، وال حتذف األلف؛ ألا بدل ": خمتار"أن يكون زائدا، فلو كان أصليا مل حيذف فتقول يف : لثالثا
  .يا منق": منقاد"العني، وعن األخفش أنه حيذف مع اآلخر، وأجاز اجلرمي يف 

ه فمذهب البصريني أن" مثود"و" سعيد"و" عماد: "أن يكون رابعا فصاعدا، فلو كان ثالثا حنو: الرابع
حذف : وجهني" سعيد"و" عماد"يرخم حبذف آخره فقط، ونقل املصنف عن الفراء أنه أجاز يف حنو 

يا عم وياسع، وأما يف مثود فيحذف احلرفني : اآلخر وحده كالبصريني، وحذفه مع األلف والياء فتقول
 احلرفني يف مثود وال جييز يا مثو؛ ألن بقاء الواو يستلزم عدم النظري، ونقل غريه عن الفراء أنه حيذف

  .وحيذف اآلخر فقط يف عماد وسعيد



، "فرعون" و١"غُرنيق: "أن يكون قبله حركة جمانسة، فلو كان قبل الواو والياء فتحة حنو: اخلامس
قال يف . فمذهب اجلرمي والفراء أنه حيذف مع اآلخر كالذي قبله حركة جمانسة ال يفرقان بني النوعني

وذكر اجلرمي أن ما ذهب : قلت. يا فرعو، ويا غرين: رى ذلك بل يقولونوغريمها ال ي: شرح الكافية
  .إليه هو مذهب األكثرين

  :وإىل هذا اخلالف أشار بقوله
  واو وياء ما فتح قُفي... واخللف يف .......... 

 ألن واوه قبلها فتحة، وليس كذلك، -علما-" مصطَفَونَ"إطالقه يوهم إجراء اخلالف يف حنو : فإن قلت
  .يا مصطَف وجها واحدا، وقد نبه يف شرح الكافية على ذلك: بل يقولون يف ترخيمه

__________  
  .طري من طيور املاء طويل العنق:  غرنيق بضم الغني وسكون الراء وفتح النون١

)٣/١١٣٩(  

  

اه الواو يف مصطفون وحنوه من اجلمع بعد الضمة مقدرة؛ ألن أصله مصطفيون فأعل على ما اقتض: قلت
مسبوق حبركة : ٢، فليست الواو يف التقدير بعد فتح، وإىل هذا أشار بقوله يف التسهيل١التصريف

  .جمانسة ظاهرة أو مقدرة
-عمران ومحاد وأمساء وزيدان ومسلمات : ومثال ما حذف منه حرفان؛ الجتماع الشروط املذكورة

-وغسلني وعفريت  ٣"وجعفر ومسكني "-علمني- ومحدون ومنصور وزيدون وملكوت -علمني
  .أعالما

  :مث أشار إىل ما حيذف منه كلمة بقوله
  والعجز احذف من مركَّب

 -علما-يف بعلبك وسيبويه، ويف مخسة عشر " يا سيب"و" يا بعلَ: "إذا رخم املركب حذف عجزه حنو
ما آخره ويه، يا مخسةَ، ومنع الفراء ترخيم املركب من العدد إذا سمي به، ومنه أكثر الكوفيني ترخيم 

ال جيوز حذف الثاين : يا سيبوي، وقال ابن كيسان: وذهب الفراء إىل أن ال حيذف منه إال اهلاء فتقول
يا بعلب ويا حضرم، مل أر به بأسا، واملنقول أن : من املركب بل إن حذفت احلرف أو احلرفني فقلت

  .؛ وإمنا أجازه النحويون٤العرب مل ترخم
  :تنبيه

كما " يا اثن، ويا اثنت" حذفت العجز مع األلف قبله -علمني-" ثنا عشر، واثنتا عشرةا"إذا رمخت 
  .يقال يف ترخيمهما لو مل يركبا، نص على ذلك سيبويه وعلته أن عجزمها مبرتلة النون؛ ولذلك أعرابا



  :وقوله
  ترخيم جملة وذا عمرو نقلْ... وقَلْ ..................... 

__________  
 وإمنا جعله بالياء مع أنه واوي؛ ألن آخر املقصور يقلب ياء يف املثىن واجلمع على حدة، وإمنا كان ١

  .واويا ألنه من الصفوة
  ,١٨٨ التسهيل ص٢
  . ب، ج٣
  .مل ترخم املركب:  أي٤

)٣/١١٤٠(  

  

ألنه أكثر النحويني ال جييزون ترخيم املركب املضمن إسنادا كتأبط شرا، وهو جائز؛ : قال املصنف
تقول يف النسب إىل تأبط شرا تأبطي؛ ألن من :  أبواب النسب فقال١"بعض"سيبويه حكى ذلك يف 

يا تأبط، ومنع ترخيمه يف باب الترخيم، فعلم بذلك أن منع ترخيمه كثري، وجواز : العرب من يقول
  :ترخيمه قليل، وقال الشارح

  .وعمرو هو اسم سيبويه" ذا عمرو نقلو: "فعلم أن جوازه على لغة قليلة، وإىل هذا أشار بقوله
من العرب من يفرد : وهوغري صحيح؛ ألن سيبويه مل ينص على ترخيمه، بل قال: قال الشيخ أبو حيان

فيجعل األول مفردا، وليس مناقضا ملا قرره من أن احملكي ال يرخم، بل أراد أن من " تأبط أقبل: "فيقول
  .العرب من يفردها ال على جهة الترخيم

  .لك قال من يفرد ومل يقل من يرحم، وال نعلم خالفا عن أحد من النحويني أن احملكي ال يرخمولذ
  :واعلم أن يف ترخيم املنادى لغتني

  .أن ينوي احملذوف: األوىل
  .أال ينوي: والثانية

  :وقد أشار إىل األول بقوله
 فذما ح بعد حذف وإِنْ نويت ...فاستعملْ مبا فيه أُل فالباقي  

إذا نويت ثبوت احملذوف بعد حذفه للترخيم تركت ما قبله على حاله قبل احلذف واستعملته مبا فيه : أي
يف " يا قمطْ"يف حارث وجعفر ومنصور، أو يكون " يا حارِ، ويا جعف، ويا منص: "من حركة حنو

كن إال على لغة من مل  يا قمطر، خالفا للكوفيني؛ فإم ال يرمخون قمطرا أو حنوه مما قبل آخره سا٢"حنو"
  .ينو، وتقدم مذهب الفراء يف حذفه



__________  
  . ب، ج١
  . ب، ج٢

)٣/١١٤١(  

  

  :تنبيه
ويرد على إطالقه . أال يغري ما بقي عن شيء مما كان عليه قبل احلذف" مبا فيه ألف: "مقتضى قوله

  :مسألتان
:  حركة يف األصل حركت ا حنوما كان مدغما يف احملذوف وهو بعد ألف، فإنه إن كانت له: األوىل

"حاجوت ،ضارإن كان اسم فاعل، وبالفتح وإن كان اسم -بالكسر-يا مضار : ، فتقول فيهما"م 
  . ألن أصله حتاجج-بالضم-مفعول، ويا حتاج 

: اسم نبت، تقول فيه" أسحار: "وإن كان أصلي السكون حرك بالفتحة؛ ألا أقرب احلركات إليه حنو
  . هذا مذهب سيبويه-بفتح الراء-" يا أسحار"

خيتاره وحييز الكسر، ونقل ابن عصفور عن : يتحتم الفتح، وقال الشلوبني: مث اختلف عنه فقال السريايف
ونقل عنه أيضا صاحب رءوس . الفراء أنه يكسر على أصل التقاء الساكنني، وهو مذهب الزجاج

  ".يا أسح: "إىل متحرك، فعلى هذا تقولاملسائل أنه يسقط كل ساكن يبقى بعد اآلخر حىت ينتهي 
فإنه إذا رخم حبذف الواو والنون رد إليه ما حذف منه؛ " قاضون: "ما حذف لواو اجلمع حنو: الثانية

  .لزوال سبب احلذف، هذا مذهب األكثرين، واختار يف التسهيل عدم الرد
  :مث أشار إىل الثانية بقوله

   لو كان باآلخر وضعا تمما...واجعلْه إن مل تنوِ حمذوفا كما 
إذا مل تنوِ احملذوف، فاجعل الباقي بعد احلذف كاالسم التام املصوغ على تلك الصيغة فيعطي آخره : أي

يا : "من البناء على الضم وغري ذلك من الصحة واإلعالل ما يستحقه لو كان آخرا يف الوضع فتقول
  .يف اجلميع كما لو كانت أمساء تامة مل حيذف منها شيء -بالضم-" حار، ويا جعف، ويا منص، ويا قمطُ

)٣/١١٤٢(  

  

  :تنبيهان
-يا ناجي ": ناجية"لو كان ما قبل احملذوف معتال قدرت فيه الضمة على هذه اللغة، فتقول يف : األول



  . وهو عالمة تقدير ضمها-باإلسكان
يا : " كما جاز ذلك يف حنو-فتحهاضم الراء و-على هذه اللغة " يا حر بن عمر: "جيوز يف حنو: الثاين

  :، مث فرع على الوجهني املذكورين فقال"زيد بن عمرو
  ثَمو ويا ثَمي على الثاين بيا... فَقُلْ على األول يف مثود يا 

يعين باألول لغة من ينوي، وبالثاين لغة من ال ينوي، فتقول يف ترخيم مثود على األول يا مثو؛ ألن الواو 
احلشو، فلم يلزم خمالفة النظري، وعلى الثاين يا مثي بقلب الواو ياء، لتطرفها بعد الضمة حمكوم هلا حبكم 

كما فعل يف أدل وحنوه؛ وذلك ألن بقاءها على هذا التقدير مستلزم عدم النظري؛ إذ ليس يف األمساء 
مي ويا يا ص:  قلت على األول١"صميان، وكَروان"املتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة، وإذا رمخت 

  .يا صما ويا كرا، بقلب الياء والواو ألفا؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، وال مانع: كرو، وعلى الثاين
يا سقاُء ويا عالُء، : يا سقاي ويا عالو، وعلى الثاين:  قلت على األول٢"سقاية وعالوة"وإذا رمخت 

  . لتطرفهما بعد ألف زائدة٣"مهزة"بإبدال الياء والواو 
  :يا غاو، وال تبدهلا مهزة لوجهني: يا غاوِ، وعلى الثاين: فتقول فيه على األول" غاوٍ "وأما حنو
  .أال يتواىل إعالالن؛ ألن المه أعلت: أحدمها
ذكر " واو" صار كاسم تام على ثالثة أحرف، وما كان كذلك ال تقلب واوه مهزة حنو ٤"أنه: "والثاين

  .ذلك الشيخ أبو حيان
__________  

  .شجاع: رجل صميان أي: ن يف األصل هو التقلب والتوثب، ويقال الصميا١
  .ما علقته على العري بعد متام الوقر:  عالوة بكسر العني٢
  . ب، ج٣
  . أ٤

)٣/١١٤٣(  

  

يا شاة، برد الالم، لبقائها على حرفني ثانيهما : ياشا، وعلى الثاين: قلت على األول" شاة"وإذا رمخت 
  .سم متمكنحرف علة، وال يكون كذلك ا

  .يا ذوا، برد احملذوف ال ذكر يف شاة: يا ذا، وعلى الثاين: قلت على األول" ذات"وإذا رمخت 
  .ياال، برد الالم؛ ألنه ال يعلم له ثالث فريد: ياال، وعلى الثاين: قلت على األول" الت"وإذا رمخت 
عند "يا سفري : يا سفريِ، وعلى الثاين: تصغري سفرجل قلت على األول" سفريج"وإذا رمخت 

  .١"األكثرين



يا سفريلُ، برد الالم احملذوفة، ألجل التصغري، وفروع الباب كثرية، وفيما ذكرناه : وقال األخفش
  .كفاية

  :مث أشار إىل ما يلزم فيه الوجه األول بقوله
 هملسزِمِ األولَ يف كموالت ...هلَمسزِ الوجهنيِ يف كَمووج  

ول وهو الترخيم على لغة من نوى يلتزم يف الصفات املؤنثة بالتاء الفارقة بني املذكر يعين أن الوجه األ
 وال جيوز ترخيمه على الوجه الثاين؛ ألنه لو قيل -بالفتح-يا مسلم : فيقال فيه" مسلمة: "واملؤنث حنو

ه على مسلمة، فإنه جيوز ترخيم:  اللتبس باملذكر، خبالف العلم حنو-بالضم-يا مسلم : ٢"فيه"
  .الوجهني؛ ألن التاء فيه ليست للفرق

جيوز " ربعة: "وكالمه يف التسهيل يدل على اعتبار اللبس يف العلم، وقد فهم من ذلك أن حنو: قيل
  .ترخيمه على الوجهني وإن كان صفة؛ ألن التاء فيه ليست للفرق

__________  
  . أ، ج١
  . أ٢

)٣/١١٤٤(  

  

  :تنبيه
  :اللتزام الوجه األول سببان

-" طيلسان"لزوم عدم النظري بتقدير التمام، فيمتنع الوجه الثاين يف أمثلة منها : ما ذكر، والثاين: أحدمها
 يف الصحيح، وهو مفقود -بكسر العني- وجود فَيعل ١"تقدير التام لزم" إذ لو رخم على -بكسر الالم

وى ومحراوى، فإما لو رمخا على حبل: ، ومنها٢ وبيئس يف قراءة-اسم امرأة-" صيقل"إال ما ندر من 
وهو كون ألف فعلى . يا حبلى ويا محرا، فيلزم من ذلك ثبوت ما ال نظري له: هذا الوجه، لقيل فيهما

فإما لو رمخا على " عرقوة، وحذرية"ومهزة فعالء مبدلتني من واو، ومها ال يكونان إال للتأنيث، ومنها 
  .رى، فيلزم وجود فُعلى وفعلى، ومها بناءان مهمالنيا عرقى ويا حذ: هذا الوجه لقيل فيهما

هو سبب خمتلف : مل أمهل هاهنا ذكر السبب الثاين، وقد ذكره يف الكافية والتسهيل؟ قلت: فإن قلت
وممن ذهب إىل اعتباره األخفش واملازين واملربد ونقل عنهم يف ترخيم حبلوى، ونقل عن األخفش يف . فيه

  . كثري من النحوينيطيلسان، ونقله ابن أصبغ عن
 اعتباره، فأجاز الترخيم يف املسائل املتقدمة، فلعله تركه ٣"عدم"وذهب السريايف وغريه إىل عدم 

  : وقوله٤"لذلك"



  ما للندا يصلُح حنو أمحدا... والضطرار رخموا دون نِدا 
  .يا أحم: فتقول فيه" أمحد"يرخم يف الضرورة ما ليس منادى بشرط أن يكون صاحلا ألن ينادى حنو 

__________  
  ".لغة من مل ينو للزم"ويف أ، ج .  ب١
  .بياء ساكنة قبل مهزة مكسورة:  قراءة شعبة عن عاصم، وبعذاب بيئس٢
  . أ، ج٣
  ".كذلك"ويف أ .  ب، ج٤

)٣/١١٤٥(  

  

مجمع  على تقدير التمام ف١"أما جواز ترخيمه: "وقد فهم من عدم تقييده جواز ترخيمه على الوجهني
  :٢على جوازه كقوله

  طريف بن مالٍ ليلة اجلوع واخلَصر... لَنعم الفىت تعشو إىل ضوء ناره 
  .ابن مالك: يعين

وأما ترخيمه على نية احملذوف فأجازه سيبويه ومنعه املربد، وهو حمجوج بالقياس على النداء وبالسماع 
  :٣كقوله

__________  
  ".أما ترخيمه" أ، ويف ج ١
  .هو امرؤ القيس بن حجر الكندى، وهو من الطويل:  قائله٢

بفتح اخلاء -" اخلصر"ترى ناره من بعيد فتقصدها " تعشو"املراد به هنا الرجل الكرمي " الفىت: "اللغة
  . شدة الربد-والصاد

ويفعل . ميدح طريف بن مالك بأنه رجل كرمي يوقد النريان ليال لرياها السائرون فيقصدوا حنوها: املعىن
  .ك إذا نزل القحط بالناس واشتد الربدذل

فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر " تعشو"فاعل " الفىت"الالم للتوكيد ونعم فعل ماض " لنعم: "اإلعراب
مضاف لضوء " ناره"جار وجمرور متعلق بتعشو " إىل ضوء"واجلملة يف حمل نصب حال من فاعل نعم 

با، أي هو طريف، وجيوز أن يكون مبتدأ خربه مجلة خرب ملبتدأ حمذوف وجو" طريف"واهلاء مضاف إليه 
متعلق " ليلة"مضاف إليه وأصله مالك، فحذفت الكاف ضرورة " مال"صفة لطريف " بن" "نعم الفىت"

  .معطوف على اجلوع" واخلصر"مضاف إليه " اجلوع"بتعشو 
  .ابن مالك، رمخه يف غري نداء للضرورة: فإن أصله" ابن مال: "الشاهد



، ٢/ ٢١٩، ابن عقيل ٣/ ٢٧٧، وابن هشام ٢/ ٤٧٧األمشوين : ره من شراح األلفيةذك: مواضعه
  ,١/ ١٨١، والسيوطي يف اهلمع ١/ ٤٤٥، ٣٣٦، وسيبويه ١٠٦وابن الناظم، والسيوطي ص

  .هو أوس التيمي، وهو من البسيط:  قائله٣
فعل " أشتق "حرف شرط" إن"مضاف إليه " حارث"ابن اسم إن "حرف توكيد ونصب " إن: "اإلعراب

جار وجمرور متعلق " لرؤيته"الشرط والفاعل ضمري وأصله أشتاق فحذفت منه األلف اللتقاء الساكنني 
الفاء واقعة " فإن"فعل ومفعول والفاعل ضمري وهو عطف على مجلة أشتق " أمتدحه"عاطفة " أو"بأشتق 

حرف " قد"ظاهرة اسم إن منصوب بالفتحة ال" الناس"يف جواب الشرط وإن حرف توكيد ونصب 
قد علموا ذلك : فعل وفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب إن ومفعول علموا حمذوف تقديره" علموا"حتقيق 

  .مين
  .فإن أصله حارثة فرمخه يف غري النداء على نية احلذف ألجل الضرورة" حارث: "قوله: الشاهد
  .١/ ٣٤٣يبويه ، وابن الناظم، وس٢/ ٤٧٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٣/١١٤٦(  

  

  إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته
  أو أمتدحه فإن الناس قد علموا

  :١وقوله
  وأضحت منك شاسعةً أُماما........................... ... 

  :٢أنشدمها سيبويه، وأنشد املربد
__________  

  .هو جرير بن عطية اخلطفي، وهو من الوافر:  قائله١
  :وصدره

   أضحت حبالُكم رِماماأال
مجع رمة وهو القطعة " رماما" وهو العهد -مجع حبل-" حبالكم"صارت وحتولت " أضحت: "اللغة

  .اسم امرأة" أماما"بعيدة بعدا كثريا " شاسعة"البالية من احلبل 
: مث رجع إىل نفسه خياطبها. ما كان بيين وبينكم من أسباب التواصل قد انقطع: إنه يقول: املعىن

  .صبحت حمبوبيت أمامة بعيدة عين ليس يف وصلها مطمعوأ
اسم " حبالكم"فعل ماض ناقص من أخوات كان والتاء للتأنيث " أضحت"حرف تنبيه " أال: "اإلعراب

جار " منك"فعل ماض ناقص " أضحت"خرب أضحت األوىل " رماما"أضحى والضمري مضاف إليه 



امسها مؤخر مرفوع على التاء احملذوفة للترخيم، " أماما"خرب أضحت مقدم " شاسعة"وجمرور متعلق ا 
  .واأللف لإلطالق

حيث رمخت يف غري النداء للضرورة حبذف التاء وأصلها أمامة ورمخت على لغة " أماما: "قوله: الشاهد
  .أمام بالرفع: من ينتظر، ولو رمخت على لغة من ال ينتظر لقيل

، وابن الناظم، وذكره ٣/ ٢٨، وابن هشام ٢ /٤٧٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة١٤٢، والشاهد ١/ ٢١٧، واإلنصاف ١/ ٣٤٣سيبويه 

  .جرير بن عطية أيضا، وهو من الوافر:  قائله٢
منادى مرمخا وال يكون يف البيت حينئذ شاهد على هذه " أماما"روي البيت السابق برواية أخرى فيكون 

  .واية أليق بنظم البيت؛ ألنه ذكر العهد يف صدر البيت مث رد العجز على الصدرالرواية الثانية، وهذه الر

)٣/١١٤٧(  

  

  وما عهدى كعهدك يا أماما.......................... ... 
  .واإلنصاف يقتضي تقرير الروايتني، وال تدفع إحدامها باألخرى: قال يف شرح الكافية

 يرخم يف غري النداء؛ لعدم صالحيته للنداء؛ وهلذا خطئ من وفهم من الشرط املذكور أن املعرف بأل ال
  :٢ ترخيم الضرورة قول العجاج١"من"جعل 

  أوالفَا مكة من ورقِ احلمي
  فهل يشترط يف ترخيم الضرورة علِّية أو تأنيث باهلاء؟: فإن قلت

  . وهو املفهوم من إطالقه هنا٣ونص على ذلك يف التسهيل. ال: قلت
  :٥ ٤"قوله"النكرة ومن ترخيم 

__________  
  . ب، ج١
  .هو العجاج بن رؤبة، وهو من الرجز:  قائله٢

بضم الواو -" ورق"مجع آلفة من ألف يألف ألفة، ويرى قواطنا مجع قاطنة يعين مقيمة " أوالفا: "اللغة
 احلاء بفتح-" احلمي"مجل أورق :  مجع ورقاء، وهي اليت يف لوا بياض إىل سواد يقال-وسكون الراء

  . أصله احلمام فحذفت األلف؛ ألا زائدة وأبدل إحدى امليمني ياء-وكسر امليم
" مكة" "القاطنات البيت غري الدمي"قبله " القاطنات: "نصب على احلال من قوله" أوالفا: "اإلعراب

  .مضاف إليه" احلمي"جمرور به " ورق"بيانية " من"نصب على أنه مفعول أوالفا 
إنه رمخه للضرورة، ورد بأنه ال يصلح للضرورة لكونه : فإن أصله احلمام فقيل" حلميا"قوله : الشاهد



  .بأل، وإمنا هو حذف ال على طريق الترخيم
، وابن الناظم، والسيوطي ٢/ ٨٩، وابن عقيل ٢/ ٤٦٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٦/ ٧٥وشرح املفصل ، ١/ ٥٦، ٨، وذكره سيبويه ٢/ ١٥٧، ١/ ١٨١، ويف مهعه ١٠٦ص
  ,٢/ ٢٩٩واإلنصاف 

  ,١٨٩ التسهيل ٣
  . أ٤
  .هو عبيد األبرص، وهو من اخلفيف:  قائله٥

  :وبعده
  ليس رسم على الدفني بيال

  =فلوى ذروة فجىن ذيال 

)٣/١١٤٨(  

  

  ليس حي على املنون خبالِ
  .خبالد: يعين

__________  
الباء " خبالِ"جار وجمرور صفة حلي " نونعلى امل"امسها " حي"فعل ماض ناقص " ليس: "اإلعراب= 

  .حرف جر زائد وخال خرب ليس
  .حيث إنه رخم النكرة وأصله خبالد" خبالِ"قوله : الشاهد
  .١/ ١٨١، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٧٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٣/١١٤٩(  

  

  :الندبة
أو " يا"م النساء غالبا، واملندوب هو املذكور بعد هي نداء املتفجع عليه أو املتوجع منه، وهي من كال

  :١تفجعا لفقده حقيقة؛ كقول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه" وا"
  وقُمت فيه بأمر اهللا يا عمرا.......................... ... 

ب شديد أصاب حني أُعلم جبد" واعمراه واعمراه: "أو حكما؛ كقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .قوما من العرب



  :٢أو توجعا؛ لكونه حمل أمل، حنو قوله
  ومن عربات ما هلن فناء... فواكبدا من حب من ال حيبين 

__________  
  : البيت من البسيط وصدره١

  حملت أمرا عظيما فاصطربت له
" اصطربت" اخلالفة كلفت أمرا عظيما، أراد به: أي-بالبناء للمجهول مع تشديد امليم " محلت: "اللغة

  .بالغت يف الصرب واالحتمال
كلفت اخلالفة وعهد إليك بشئون املسلمني يف وقت عم فيه الظلم وفشا اجلور فصربت على : املعىن

  .تلك املشاق وقمت مبا أمرك به اهللا ونشرت العدل بني الناس
مفعول ثان " أمرا"فعل ماض مبين للمجهول والتاء نائب فاعل مفعول أول " محلت: "اإلعراب

يا " يا عمرا"جار وجمرور متعلق يف حمل نصب مفعول فاصطربت " له"معطوف على محلت " فاصطربت"
  .حرف نداء وندبة وعمرا منادى مندوب مبين على الضم املقدر منع ممن ظهوره فتحة مناسبة ألف الندبة

  ,٣/ ٢١٨، ٢٦٠، وابن هشام ٢/ ٤٦٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .مل أقف على قائله، وهو من الطويل:  قائله٢

ال "اسم موضول مضاف إليه " من"جار وجمرور " من حب"وا للندبة، كبدا مندوب " واكبدا: "اإلعراب
ال نافية، وحيبين عل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمري، واجلملة ال حمل هلا صلة " حيبين

  .امسها" فناء"جار وجمرور خربها مقدم " هلن"نافية للجنس " ما"جمرور جار و" ومن عربات"املوصول 
  . للتوجعالندبةحيث ختم بألف " واكبدا"قوله : الشاهد
  .٢/ ٤٦٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٣/١٢٠(  

  

  :١أو سببه كقوله
  وتقول سلمى وازيتيه

  .جعل ملندوب ما للمنادى ا: وحكم املندوب حكم املنادى، فلهذا قال
" واعبد اهللا: "وينصب إذا كان مضافا أو مطوال حنو" وازيد"أنه يضم إذا كان مفردا حنو : يعين

  .٢"واضربا عمرا"و
  :٤ جاز ضمه ونصبه كقوله٣"تنوينه"وإذا اضطر شاعر إىل 

__________  



  .عبد اهللا بن قيس الرقيات يرثي قوما من قريش قتلوا باملدينة يوم احلرة:  قائله١
  :وصدره

  تبكيهم أمساء معولة
  .وهو من الكامل

  .املصيبة: الرزية" وارزيتيه"الصياح : من أعولت املرأة إعواال" معولة: "اللغة
" معولة"فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة " أمساء"تبكي فعل مضارع والضمري مفعول " تبكيهم: "اإلعراب

وا " وارزيتيه"رفوع بضمة مقدرة فاعل م" سلمى"فعل مضارع " تقول" حال من أمساء -بالنصب-
  .للندبة واهلاء للسكت، مقول القول

  .حيث أغىن عن اسم املندوب ذكر لفظ الرزية" وارزيتيه: "قوله: الشاهد
  ,١/ ٣٢١ذكره سيبويه : مواضعه

  ".وضاربا عمرا"ويف ب .  أ، ج٢
  ".تنويه"ويف أ .  ب، ج٣
  . رجل من بىن أسد، وهو من الرجزمل اقف على اسم راجزه، ونسبه الكسائي إىل:  قائله٤

  :وعجزه
  أإبلي يأخذها كروس

 ويف األصل الكروس -بفتح الكاف والراء وتشديد الواو-" كروس"اسم حي من أسد " فقعس: "اللغة
  ".وافقعسا: "الرجل الغليظ، وكان كروس أغار على إبل الشاعر؛ فلذلك ندب بقوله

جار وجمرور متعلق مبحذوف " مين"استفهام خرب مقدم اسم " أين"وا للندبة " وافقعسا: "اإلعراب
اهلمزة لالستفهام، إبلى مبتدأ والياء مضاف " أإبلى"مبتدأ مؤخر " فقعس"أين صار مين فقعس : تقديره

  .فاعل مرفوع بالضمة، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ" كروس"فعل مضارع ومفعوله " يأخذها"إليه 
  . نونه بالنصب للضرورة وجيوز ضمه أيضاحيث" وافقعسا: "قوله: الشاهد
  .، وابن الناظم٢/ ٤٦٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٣/١٢١(  

  

  الترخيم
...  

)٣/١١(  

  



  :االختصاص
  كأيها الفىت بإثر ارجونيا...  كنداء دون يا االختصاص
  .١رب واخلرب بصيغة األمرما جيء به على صورة هي لغريه توسعا، كما يرد األمر بصيغة اخل: االختصاص

  .والباعث على االختصاص فخر أو تواضع أو زيادة بيان
  :واملخصوص اسم ظاهر بعد ضمري متكلم خيصه أو يشارك فيه، وذلك االسم ثالثة أنواع

 وأي هنا مبنية على ٢"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة"و" أنا أفعل كذا أيها الرجل: "أيها وأيتها حنو: األول
  . ويلزم وصفها باسم جنس معرف بأل واجب الرفع على ما تقدم يف النداءالضم،

  .٣" حنن معاشر األنبياء ال نورثُ"املعرف باإلضافة؛ كقوله صلى اهللا عليه وسلم : الثاين
  .أكثر األمساء دخوال يف هذا الباب بنو فالن ومعشر مضافة وأهل البيت وآل فالن: قال سيبويه

  :٤، وقد يكون علما كقول رؤبة"حنن العرب أقرى من الناس للضيف: "قوهلماملعرف بأل ك: الثالث
اببالض فكْشا متيما يبن  

__________  
لريضعن، واخلرب على صورة األمر : أي} والْوالدات يرضعن{:  األمر على صورة اخلرب حنو قوله تعاىل١

  . على املشهور؛ إذ هو يف تقدير ما أحسنهفإن صورته صورة األمر وهو خرب" أحسن بزيد: "حنو
 اجلماعة الذين أمرهم واحد، ومجلة االختصاص يف املثالني يف موضع نصب -بكسر العني- العصابة ٢

أنا أفعل ذلك خمصوصا من بني الرجال، واللهم اغفر لنا خمصوصني من بني : على احلال، واملعىن
  .العصائب

  .إنا: حنن، ورواه الكسائي بلفظ: رواه البزار بلفظ" اه صدقةما تركن: " هذا جزء من حديث ومتامه٣
  . =هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز:  قائله٤

)٣/١١٥٠(  

  

  .وال يدخل يف هذا الباب نكرة وال اسم إشارة
وال جيوز أن يذكر إال امسا معروفا، ومل يقع املختص مبنيا إال بلفظ أيها وأيتها، وأما غريمها : قال سيبويه

  .املنصوب والناصب واجب اإلضمار تقديره أخصف
  .وأما أيها وأيتها فمذهب اجلمهور أما يف موضع نصب بأخص مضمرا أيضا

وال ينكر أن ينادي اإلنسانُ نفسه، أال ترى إىل قول عمر رضي : قال. وذهب األخفش إىل أنه منادى
  ".كل الناس أفقه منك يا عمر: "اهللا عنه

  :يف االختصاص معربة، وزعم أا حتتمل وجهني" أيا"وذهب السريايف إىل أن 



  .املخصوص به: أنا أفعل كذا، هو أيها الرجل، أي: أن يكون خربا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: أحدمها
  .أيها الرجل املخصوص أنا املذكور: أن يكون مبتدأ واخلرب حمذوف، والتقدير: والثاين

بك اَهللا : "لم كما سبق، وقد يلي ضمري خماطب كقوهلمواألكثر يف هذا االختصاص أن يلي ضمري متك
  .، وال يكون بعد ضمري غائب"سبحانك اهللا العظيم"و" نرجو الفضلَ

__________  
  . هو شيء كالغبار يكون يف أطراف السماء-بفتح الضاد وختفيف الباء-" الضباب: "اللغة= 

  .الشدائد يف احلرب وغريهبنا تكشف : ضرب الضباب مثال لغمة األمر وشدته أي: املعىن
أخص متيما : منصوب على االختصاص، والتقدير" متيما"جار وجمرور متعلق بيكشف " بنا: "اإلعراب

نائب فاعل مرفوع بالضمة " الضباب"فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة " يكشف"
  .الظاهرة
  .أخص متيما: رفإنه منصوب على االختصاص، والتقدي" متيما: "قوله: الشاهد
 والسيوطي يف ١/ ٣٢٧، ٢٥٥، وذكره سيبويه ٢/ ٤٧٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة١٥٠، والشاهد ١/ ١٧١اهلمع 

)٣/١١٥١(  

  

ال علم يل بوجه ذلك، :  فقال الفارسي١"على املضارب الوضيعة أيها البائع"وأما ما وقع يف الكتاب 
 أن هذا فساد وقع يف الكتاب وقد أول بأنه وضع الظاهر موضع املضمر، ويكون :ويف كتاب الصفَّار

  .علي الوضيعة أيها البائع، وقد روي كذلك: املعىن
  :وملا ذكر أن االختصاص كالنداء يف الصورة نبه على أنه قد خالف النداء من ثالثة أوجه

  ".دون يا: "وإىل هذا أشار بقولهوال غريها من حروف النداء، " يا"أنه ال يستعمل معه : األول
  ".بإثر ارجونيا: "أنه ال يستعمل مبدوءا به، فهم ذلك من قوله: الثاين

  :أنه استعمل معرفا بأل، وإىل هذا اشار بقوله: الثالث
  كمثل حنن العرب أسخى من بذَلْ... وقد يرى ذا دون أي تلْو أل 

يأيها : "ة ألي مشترك بني النداء واالختصاص حنوألن استعمال املعرف بأل صف" دون أي"إمنا قال 
  ".الرجل

  .توصف يف النداء باسم اإلشارة، وهنا ال توصف باسم اإلشارة" أيا"وجه رابع، وهو أن : قلت
وهو أن املازين أجاز نصب صفة أي يف النداء، ومل حيكوا هنا خالفا يف وجوب رفع : ووجه خامس

  .بوعها أنه مرفوعال خالف يف مت: صفتها، ويف االرتشاف



__________  
  .قاله اهلمع.  فاملضارب لفظ غيبة ألنه ظاهر؛ لكنه يف معىن على أو عليك١

)٣/١١٥٢(  

  

  :التحذير واإلغراء
 بصه نوحنو إياك والشر ...بجه ومبا استتار حذِّرم  

ء مفعول به بفعل ال جيوز  بعد باب النداء؛ ألن االسم يف التحذير واإلغراالتحذير واإلغراءإمنا ذكر 
  .إظهاره كاملنادى، على تفصيل سيأيت

بإياك وأخواته، ومبا : هو تنبيه املخاطب على مكروه جيب االحتراز منه، ويكون بثالثة أشياء: والتحذير
  .ناب عنها من األمساء املضافة إىل ضمري املخاطب، وبذكر احملذر منه

طلقا، أعين يف إفراده وتكراره والعطف عليه، وقد مثل فإن كان بإياك وأخواته وجب إضمار ناصبه م
  .اتق، وحنوه: فإياك مفعول بفعل واجب اإلضمار تقديره" إياك والشر: " بقوله١"عليه"العطف 

  هل يقدر قبل إياك أو بعده؟: فإن قلت
مريه جيب تقديره بعده؛ ألنه لو قدر قبله التصل به فيلزم تعدي فعل املضمر املتصل إىل ض: قيل: قلت

  .املتصل، وذلك خاص بأفعال القلوب وما أحلق ا
  .اتقِ نفسك، فلما حذف الفعل استغين عن النفس وانفصل الضمري: كان األصل: وقيل

اتقِ نفسك أن تدنو من الشر : هو معطوف على إياك، والتقدير: فقيل. واختلف يف إعراب ما بعد الواو
  . السريايف واختاره ابن عصفور مذهب كثري منهم٢"وهذا. "والشر أن يدنو منك

  كيف جاز عطفه على إياك ومها خمتلفان يف احلكم؛ ألن األول حمذر والثاين حمذر منه؟: فإن قلت
__________  

  . أ، ج١
  ".وهو" أ ويف ب، ج ٢

)٣/١١٥٣(  

  

اجلواب أنه ال يلزم اشتراك املعطوف واملعطوف عليه إال يف املعىن الذي كان إعرابه بسببه، : قلت
  .والتقدير السابق يوضح ذلك

وذهب ابن طاهر وابن خروف إىل أن الثاين منصوب بفعل آخر مضمر، فهو عندمها من قبيل عطف 



اجلمل، واختار يف شرح التسهيل مذهبا ثالثا وهو أن الثاين معطوف عطف مفرد ال على التقدير األول، 
وال شك يف : ملضاف إليه مقامه، قالاتقِ تالقي نفسك والشر، فحذف املضاف وأقيم ا: بل على تقدير

  .أن هذا أقل تكلفا فكان أوىل
  ".إياك من الشر: "، ومثال اإلفراد"إياك إياك من الشر: "ومثال التكرار

  :يف اإلفراد بقوله" إيا"وقد نبه على وجوب إضمار ناصب 
 بسودون عطف ذا إليا ان........................ ...  

مازِ رأسك والسيف، والشيطان : "مل يلزم اإلضمار إال مع العطف حنو" إيا"وإن كان التحذير بغري 
  ".وكيده

  ".األسد األسد"و" رأسك رأسك: "أو التكرار حنو
قِ رأسك واألسد، وإن : وإن شئت" رأسك: "فإن عدم العطف والتكرار جاز اإلظهار واإلضمار حنو

  :احذر األسد، وإىل هذا أشار بقوله: شئت
  سواه ستر فعله لن يلزما... وما ..... ..............

  إال مع العطف أو التكرار
  :ومثل التكرار بقوله

  كالضيغم الضيغم يا ذا الساري............................. ... 
  .األسد: والضيغم
  مطلقا، ومع غريها يف العطف والتكرار؟" إيا"ما علة التزام اإلضمار مع : فإن قلت

كثرة االستعمال فشات بذلك األمثال، وغريها ليس كذلك، إال أن العطف " إيا" مع علة التزامه: قلت
  .والتكرار جعال كالبدل من اللفظ بالفعل؛ فذلك وجب إضماره معهما

)٣/١١٥٤(  

  

  :تنبيهات
  .يقبح وال متنع: أجاز بعضهم إظهار العامل مع املكرر، وقال اجلزويل: األول
ما ناب عن إيا من األمساء املضافة إىل : النوعني املتقدم ذكرمها، أعين:  يعين"وما سواه: "مشل قوله: الثاين

  .ضمري املخاطب منه
وكالمه يف الكافية وشرحها يقتضي عدم لزوم اإلضمار مع التكرار يف األول من هذين النوعني، فإنه 

  :قال
  إذا الذي يحذَر معطوفا وصلْ... وحنو رأسك كإياك جعل 



فلو مل يذكر املعطوف جاز اإلظهار واإلضمار، وقد صرح الشارح بوجوب اإلضمار يف : شرحوقال يف ال
  .رأسك؛ ألجل التكرار" رأسك"حنو 

  .١ال يعطف يف هذا الباب إال بالواو: الثالث
وتقديرها مع أن " "إياك من الشر: "ال حيذف العاطف بعد إياك إال واحملذور جمرور مبن حنو: الرابع
  .من أن تفعل: أي" إياك أن تفعل: "و كاف حن٢"تفعل

  :٣فأما بيت الكتاب وهو
  إىل الشر دعاٌء وللشر جالب... فإياك إياك املراَء فإنه 

__________  
. صح أن تكون الواو مع" إياك وزيدا أن تفعل كذا: " وكون ما بعدها مفعوال معه جائز، فإذا قلت١

  .هـ أمشوين
  ".أنوتقريرها مع "ويف ب .  أ، ج٢
  .هو الفضل بن عبد الرمحن القرشي، وهو من الطويل:  قائله٣

إذا طلب حضوره : صيغة مبالغة من دعا فالن فالنا" دعاء"اجلدال واملعارضة بالباطل " املراء: "اللغة
  .إذا ساقه وجاء به: مسبب له، من جلبه" جالب"

لك كثريا ما جير إىل الشرور ويسبب أحذرك اجلدال واملعارضة مع الناس من غري وجه حق، فإن ذ: املعىن
  .لإلنسان متاعب

" املراء. "الثانية توكيد لألول" إياك"منصوب على التحذير بفعل حمذوف وجوبا " فإياك: "اإلعراب
متعلق " إىل الشر"الفاء للتعليل وإن وامسها " فإنه "-أحذر املراء: أي-مفعول ثان لفعل التحذير احملذوف 

  .جار وجمرور متعلق جبالب املعطوف بالواو على دعاء" وللشر"ن بدعاء الواقع خربا إل
  .فإنه حتذير ومعناه احذر" إياك"قوله : الشاهد
/ ١٤١، وذكره سيبويه ٣/ ١٤٨، وابن هشام ٢/ ٤٨٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة١٦٧، والشاهد ٢/ ١٩٠، ويف املغين ٢/ ٢٥، وشرح املفصل ٢

)٣/١١٥٥(  

  

إنه بدل من : على حذف العاطف للضرورة أيضا، وقيل: هو على حذف اجلار للضرورة، وقيل: فقيل
إياك إياك مستقل بنفسه، مث أضمر بعد إياك فعال : أضمر له ناصب آخر بعد إياك، فقوله: إياك، وقيل

  .اتقِ املراء، على هذا محله سيبويه: تقديره
  .انتهى.  جيوز مثل هذا إال يف الشعروعلى كل حال فال: قال يف شرح التسهيل



وال حيذف العاطف بعد إيا إال واحملذر منصوب بإضمار فعل أو : ١يف باب التحذير من التسهيل: وقوله
  .يقتضي جواز إياك املراء وحنوه على إضمار فعل؛ لتسويته بينه وبني اجلر مبن. جمرور مبن

: ختار عندي أن يضمر له فعل يتعدى إىل مفعولني حنوامل" إياك الشر: "يف حنو: قال أبو البقاء العكربي
: وقال" إياك الشر: "، ومثل الشارح إفراد إيا بقوله٢"فإياك يف موضع نفسك" "جنب نفسك الشر"

وظاهر تقديره أن الناصب هلما فعل واحد متعد إىل اثنني " إياك املراء"تقديره أحذرك الشر، وهو نظري 
  .فهو حنو مما قاله أبو البقاء

  إذا جعل ناصب املراء فعال مضمرا بعد إياك فهل يكون إضماره واجبا أم جائزا؟: فإن قلت
  ".فإياك إياك املراء: "إن حذفت الواو مل يلزم إضمار الفعل حنو: قال ابن عصفور: قلت

  .انتهى. دعِ املراء، ولو كان يف الكالم جلاز إظهار هذا الفعل: تقديره
  ...................... .وشذ إياي، وإياه أشذ 

__________  
  ,١٩٢ التسهيل ص١
  . ب، ج٢

)٣/١١٥٦(  

  

  .الشائع يف التحذير أن يراد به املخاطب
إياى نح عن حذف األرنب :  أي١"إياي وأن حيذف أحدكم األرنب: "وقد ورد للمتكلم كقول من قال

: إن ذلك مجلتان، والتقدير: وقال الزجاج. ونح حذف األرنب عن حضريت، فعلى هذا هو مجلة واحدة
إياي وحذف األرنب وإياكم وحذف أحدكم األرنب، فحذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين 

معىن فعل أمر بل على "إياي ليس على :  من الثاين ما أثبت نظريه يف األول، وقال بعضهم٢"وحذف"
غ أحدكم الستني فإياه وإيا إذا بل: "وقد ورد للغائب يف قوهلم.  إياي باعد، فجعله خربا٣"معىن

أشذ من إياي، ويف هذا املثل شذوذ من وجه آخر، وهو : أي" وإياه أشذ: "، وإليه أشار بقوله٤"الشواب
  .إىل الظاهر" إيا"إضافة 

  وعن سبيل القَصد من قاس انتبذْ
  .٥"على إياي وعلى إياه فال يستعمل إال حيث مسع"يقتضي منع القياس 

 على املتكلم؛ ألنه قال بنصب حتذير إياي وإيانا معطوفا ٦"يف التسهيل جواز القياسظاهر كالمه : قلت"
  .عليه احملذور،فلم يصرح بشذوذه، وذكر إيانا معه

  مغرى به يف كل ما قصد فُصال... وكمحذِّرٍ بال إيا اجعال 



ل مضمر، وحكم ناصبه منصوب بفع: إلزام املخاطب العكوف على ما يحمد عليه، واملغرى به: اإلغراء
" األهل والولد: "يف وجوب اإلضمار وجوازه كحكم ناصب احملذر به، فيجب إضماره مع العطف حنو

  :٧والتكرار حنو
__________  

  . ينهى عن حذف األرنب وغريه بنحو حجر، فإن ذلك ال حيله١
  . أ، ج٢
  ".فعل أمر على معىن" أ، ج ويف ب ٣
إذا بلغ الرجل ستني سنة فال : مجع شابة، ومعناه: يه، والشواب قول مسع عن العرب كما قال سيبو٤

  .ينبغي له أن يولع بشابة
  . ب٥
  . ب٦
  .هو مسكني الدارمي، وهو من الطويل:  قائله٧

  :ومتامه
  =كساعٍ إىل اهليجا بغري سالح ... إن من ال أخا له ........... 

)٣/١١٥٧(  

  

 أخاك أخاك.............. ... ....................  
إال أن اإلغراء ال يكون بلفظ إياك وأخواته، فلهذا . الزم أخاك: وال جيب مع اإلفراد بل جيوز إظهاره حنو

  .بال إيا: قال
  :تنبيه

  :١قد يرفع املكرر يف اإلغراء والتحذير كقوله
  ل أخو النجدة السالح السالح... جلديرون بالوفاء إذا قا 

  . على إضمار هذه٢} ناقَةَ اللَّه وسقْياها{: وأجاز الفراء الرفع يف قوله
__________  

  .احلرب، وهي متد وتقصر" اهليجا: "اللغة= 
الزم أخاك وال تفارقه واحرص عليه، فالشخص الذي ليس له أخ يعينه ويقصده كمن يذهب إىل : املعىن

  .احلرب وليس معه عدا وال أداا
" من"الثاين توكيد " أخاك"تقدير الزم حمذوفا وجوبا للتكرار منصوب على اإلغراء ب" أخاك: "اإلعراب



جار وجمرور "له "امسها مبين على فتح مقدر على األلف " أخا"نافية للجنس " ال"اسم موصول اسم إن 
إن ال : والالم زائدة، أي" له"مضاف إىل ضمري " أخا"األحسن أن يكون خرب ال حمذوفا و: خربها، وقيل

متعلق " إىل اهليجا"متعلق مبحذوف خرب إن " كساع"لة ومعموالها صلة املوصول أخاه موجود، واجلم
  .به

  .الزم أخاك: فإنه نصب على اإلغراء بعامل واجب احلذف ألنه مكرر، أي" أخاك: "قوله: الشاهد
، ١/ ١٧٠، والسيوطي ص٣/ ٢٨٨، وابن هشام ٢/ ٤٨٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة١٧٦، والشاهد ٢٩٦، والقطر ص٢٣ب صويف شذور الذه
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من اخلفيف:  قائله١

  :وقبله
  ه عمري ومنهم السفاح... إن قوما منهم عمري وأشبا 

  .الشجاعة" النجدة"ويروى باللقاء " بالوفاء"أمثال " أشباه"الئقون حريون " جلديرون: "اللغة
جار وجمرور متعلق " بالوفاء "-يف البيت قبله-للتوكيد وجديرون خرب إن الالم " جلديرون: "اإلعراب
مضاف إليه، وجواب " النجدة"فاعل مرفوع بالواو " أخو"فعل ماض " قال"للشرط " إذا"جبديرون 

  .مقول القول" السالح"الشرط حمذوف دل عليه قوله جلديرون 
لقول يكون مجلة مث رفع؛ ألن العرب ترفع إذ أصله خذ السالح؛ ألن مقول ا" السالح: "قوله: الشاهد

  .ما فيه معىن التحذير، وإن كان حقه النصب
  . من سورة الشمس١٣ من اآلية ٢

)٣/١١٥٨(  

  

  :أمساء األفعال واألصوات
  :الكالم على أمساء األفعال حيتاج إىل مقدمة تشمل ثالث مسائل

أفعال استعملت استعمال األمساء، : مذهب مجهور البصريني أا أمساء، وقال بعض البصريني: األوىل
وذهب الكوفيون إىل أا أفعال حقيقية، والصحيح أا أمساء لقبوهلا بعض عالمات األمساء كالتنوين 

  .والتصريف، ولعدم قبوهلا عالمات األفعال، ولورودها على أوزان ختالف أوزان األفعال
مدلوهلا لفظ الفعل ال احلدث والزمان، بل تدل على : اختلف القائلون بامسيتها يف مدلوهلا، فقيل: الثانية

. مدلوهلا املصادر إال أا دخلها معىن األمر ومعىن الوقوع باملشاهدة: ما يدل على احلدث والزمان، وقيل
إا دالة على ما يدل عليه األفعال من احلدث والزمان، : وداللة احلال يف غري األمر فتبعه الزمان، وقيل

فهذه . وهو ظاهر مذهب سيبويه وأيب علي ومجاعة: قيل. ا على الزمان بالوضع ال بالصيغةإال أن داللته



ثالثة مذاهب، فصه مثال على األول اسم للفظ اسكت، وعلى الثاين اسم لقولك سكوتا، وعلى الثالث 
  .اسم ملعىن الفعل، إال أن داللة الفعل على الزمان بالصيغة، وداللتها على الزمان بالوضع

ذهب كثري منهم األخفش إىل أن أمساء األفعال ال موضع ال من اإلعراب، وهو مذهب املصنف : ثالثةال
ونسبه بعضهم إىل اجلمهور، وذهب املازين ومن وافقه إىل أا يف موضع نصب، ونقل عن سيبويه وعن 

ا عن اخلرب كما الفارسي القوالن، وذهب بعض النحويني إىل أا يف موضع رفع باالبتداء، وأغىن مرفوعه
  :وقد عرفهما بقوله" أقائم الزيدان"أغىن يف 

 هان وصتما ناب عن فعل كش ...هوم ههو اسم فعل وكذا أو  
" كشتان وصه: "جنس يشمل اسم الفعل وغريه مما ينوب عن الفعل، وقوله" ما ناب عن فعل: "قوله

 فخرج به ما ناب عن الفعل وهو معمول يعين كونه غري معمول وال فضلة، وهو متثيل متم به احلد،
: كاملصدر العامل، أو فضلة كاحلرف العامل عمل الفعل، فإما ليسا كشتان وصه، وهذا قوله يف الكافية

  .نائب فعل غري معمول وال فضلة اسم الفعل

)٣/١١٥٩(  

  

  :تنبيه
. روره، وسيأيت أو حرف جر وجم١"وجمروره"ما كان يف األصل ظرفا : أحدمها: اسم الفعل نوعان

  .ضرب خمتلف يف القياس عليه، وضرب مقصور على السماع: ما ليس كذلك، وهو ضربان: واآلخر
  :فاملختلف يف قياسه ثالثة أنواع

مذهب سيبويه واألخفش أنه مقيس، ومذهب املربد أنه ال يقاس . بناء فعال من الثالثي ارد: األول
  .عليه
ن طلحة القياس عليه، كما أجاز البناء منه يف التعجب، وقد مسع منه بناء فعال من أفعل أجاز اب: الثاين

  .دراك من أدرك
. ٢"عرعار"و" قَرقار: "بناء فعالل من الرباعي أجازه األخفش قياسا على ما مسع من قوهلم: الثالث

رباعي، ومذهب سيبويه أن ذلك ال يقاس عليه، وهو الصحيح لقلته، وأنكر املربد مساع اسم الفعل من ال
  .حكايتا صوت" عرعار"و" قرقار"وذهب إىل أن 

فما عدا هذه األنواع، وهو ألفاظ كثرية، وأنا أشرح منها ما . وأما املتفق على قصره على السماع
  .اشتمل عليه النظم إن شاء اهللا تعاىل

  .شتان، وصه، وأوه، ومه:  وهي٣"منها"وقد اشتمل هذا البيت على أربعة ألفاظ 
مصدر جاء " شتان"فهي اسم فعل مبعىن تباعد أو افتراق، وذهب أبو حامت والزجاج إىل أن " شتان"فأما 



" ما"بزيادة " شتان ما زيد وعمرو"و" شتان زيد وعمرو: "على فعالن، وهو واقع موقع الفعل، فيقال
، "شتان ما بني زيد وعمرو"ونقل ابن عصفور وغريه أن األصمعي منع ". شتان ما بني زيد وعمرو"و

  ورد عليه
__________  

  . ب، ج١
  .العب: صوت، وعرعار مبعىن عرعر أي:  قرقار مبعىن قرقر، أي٢
  . أ٣

)٣/١١٦٠(  

  

شتان ما بني زيد : "بأنه مسموع، ونقل صاحب البسيط أن األصمعي جوز أن يكون مبعىن بعد، فتقول
  .، وإن غريه منع ذلك"وعمرو

  .صه بكسر اهلاء غري منونة، وصه بالتنوين: فاسم فعل مبعىن اسكت، ويقال" صه"وأما 
  .صاه باأللف قبل اهلاء الساكنة: وسيأيت أن ما نون فهو نكرة وما مل ينون فهو معرفة، وقد يقال

  :فاسم فعل مبعىن أتوجع، وفيه لغات أخر" أوه"وأما 
  .ووه، أَوأَهأوه، أوه، آوه، أوه، أوتاه، آوتاه، آه، آه، أَو، آو، أ

  .أوه وتأوه: وإذا صرف الفعل منه قيل
مه بالكسر، ومه : فاسم فعل مبعىن انكفف ال مبعىن اكفف؛ ألنه متعد ومه ال يتعدى، ويقال" مه"وأما 

  .بالتنوين، كما تقدم يف صه
 كَثُر لْ كآمنيوما مبعىن افْع ...رزوهيهات ن كَوي هوغري  

ضرب مبعىن األمر وهو كثري، وضرب مبعىن املضارع، وضرب مبعىن املاضي، : رباسم الفعل ثالثة أض
وكال هذين الضربني قليل، ومن الذي مبعىن األمر مقيس كما تقدم، وليس يف الذي مبعىن املضارع 

  .واملاضي شيء يقاس عليه، ومثل األمر بآمني واملضارع بوي واملاضي يهات
، وفيه لغتان املد والقصر خالفا البن درستويه يف ختصيصه القصر فاسم فعل مبعىن استجب" آمني"أما 

أصله القصر ووزنه فعيل واملد إشباع؛ ألنه : وقيل. بالضرورة، وإذا مد فقيل وزنه فايل وهو أعجمي
حكي ذلك عن أيب علي، وحكى القاضي عياض عن . ليس يف كالم العرب أفعيل وال فاعيل وال فيعيل

  .إا لغة شاذة، وذكر ثعلب وغريه أن تشديد امليم خطأ:  وقال-التشديدباملد و-الداودي آمني 
  . مثلها وا، وواها١"أن"فهو اسم فعل مبعىن أعجب و" وي"وأما 



__________  
  . أ١

)٣/١١٦١(  

  

ووا . وي مبعىن أعجب وفيها تندم: ووي ووا وواها مبعىن أعجب، وقال غريه: قال يف شرح الكافية
  .ستحسانمبعىن التعجب واال

  :١قال
بناألش ت وفُوكا بأيب أنو  

  :٢وتلحق وي كاف اخلطاب كقول عنترة
  قيل الفوارس ويك عنتر أقدم

__________  
  .ينسب لراجز من متيم، وهو من الرجز:  قائله١

  :وبعده
  أو زجنبيل وهو عندي أطيب... كأمنا ذُر عليه الزرنب 

فرق ورش " ذر"وهو عذوبة ماء الفم مع رقة األسنان من الشنب " األشنب"فمك " فوك: "اللغة
  .نبت من نبات البادية طيب الرائحة" الزرنب"

أفديك بأيب ويصف فمها بالعذوبة ورقة األسنان والرائحة : يعجب من مجال حمبوبته ويقول هلا: املعىن
  .الطيبة

مبتدأ " أنت"ر خرب مقدم جار وجمرو" بأيب"اسم فعل مضارع مبعىن أعجب والفاعل أنا " وا: "اإلعراب
" كأمنا"صفة له " األشنب"الواو لالستئناف فوك مبتدأ مرفوع بالواو والكاف مضاف إليه " وفوك"مؤخر 

جار وجمرور متعلق بذر " عليه"فعل ماض مبين للمجهول " ذر"كافة " ما"كأن حرف تشبيه ونصب 
  .نائب فاعل واجلملة خرب فوك" الزرنب"

  . اسم فعل مضارع مبعىن أعجبفإنه" وا"قوله : الشاهد
، وذكره السيوطي يف ٣/ ٢٩٢، وابن هشام ٢/ ٤٨٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ١٦٠اهلمع 
  .هو عنترة بن شداد العبسي، وهو من الكامل:  قائله٢

  :وصدره
  ولقد شفَى نفسي وأبرأ سقْمها



  ".ل الفوارسقو: "بكسر القاف مبعىن يقول، ويروى" قيل: "اللغة
مفعول به والياء مضاف إليه " نفسي"فعل ماض " شفى"الالم للتأكيد وقد للتحقيق " ولقد: "اإلعراب

تنازع فيه الفعالن شفى " قيل"مفعول به واهلاء مضاف إليه " سقمها"فعل ماض عطف على شفى " وأبرأ"
ويلك والكاف للخطاب أصله " ويك"مضاف إليه " الفوارس"وأبرأ فأعمل الثاين وأضمر يف األول 

أمر من قدم يقدم بالضم " أقدم"منادى مرخم يا عنترة فحذف منه حرف النداء " عنتر"جمرورة باإلضافة 
  .فيهما

  .كاف اخلطاب" وي"حيث دخلت على " ويك: "قوله: الشاهد
  .٤/ ٧٧، ويف شرح املفصل ٢/ ٤٨٦ذكره األمشوين يف : مواضعه

)٣/١١٦٢(  

  

ويكَأَنَّ {: حمذوفة من ويلك، فالكاف على قوله ضمري جمرور، وأما قوله تعاىلوزعم الكسائي أن ويك 
  .١} اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاُء

هي ويك مبعىن أعجب كأن : كأن اهللا يبسط، وقال أبو احلسن: هي وي، مث قال: قال اخلليل وسيبويه
  ".يبسط"اهللا 

؛ إذ جعلها مبعىن البعد، وزعم أا يف موضع رفع ٢خالفا أليب إسحاقفاسم فعل مبعىن بعد " هيهات"وأما 
 وخالفا للمربد إذ زعم أا ظرف غري متمكن وبىن ٣} هيهات هيهات لما توعدونَ{: حنو قوله تعاىل

د هيهات فيقفون باهلاء، ويكسرها متيم وأس" تا"ويفتح احلجازيون . ٤إلامه، وتأويله عنده يف البعد
ويقفون بالتاء وبعضهم يضمها، وإذا ضمت فمذهب أيب علي أا تكتب بالتاء، ومذهب ابن جين أا 

هيهات، وأيهات، وهيان، وأيهان، وهيهاه، وأيهاه، :  فيها ستا وثالثني لغة٥تكتب باهلاء، وحكى الصغاين
نونة وغري منونة، وكل واحدة من هذه الستة مضمومة اآلخر ومفتوحته ومكسورته، وكل واحدة منها م

  .فتلك ستة وثالثون وجها
 هيهاتا وإيهاك، والكاف للخطاب، وأيهاه وأيها وهيهاه، وقرأ عيسى بن عمر ٦"فيها"وحكى غريه 

  اهلمداين
  .على نية الوقف" هيهات هيهات"

  وهكذا دونك مع إليكا... والفعل من أمسائه عليكا 
رور أو ظرف وجمروره، فاألول عليك وكذاك وكما أن من اسم الفعل نوعا هو يف األصل جار وجم: يعين
  .أنت

__________  



  . من سورة القصص٨٢ من اآلية ١
 إبراهيم بن أمحد بن يعقوب أبو إسحاق شيخ النحاة والقراء، ولد بإشبيلية سنة إحدى وأربعني ٢

  .وستمائة ومات سنة عشر وسبعمائة
  . من سورة املؤمنون٣٦ من اآلية ٣
يف البعد، وهيهات على هذا خرب مقدم والالم زائدة وما مبتدأ مؤخر : هات عند املربد يعين أن معىن هي٤

  .ما توعدون مستقر يف البعد: والتقدير
 هو احلسن بن حممد بن احلسن الصغاين حامل لواء اللغة يف زمانه، ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة ٥

  .وتويف سنة مخسني وستمائة
  . ب، ج٦

)٣/١١٦٣(  

  

  . عندك ولديك ودونك ووراءك وأمامك ومكانك وبعدك، هذا هو املسموع:والثاين
  ".عليك بزيد: " وبالباء تقول١} علَيكُم أَنفُسكُم{: فعليك مبعىن الزم ويتعدى بنفسه، قال اهللا تعاىل

 إليك: "وإليك مبعىن تنح، وهو الزم عند البصرين، وزعم ابن السكيت والكوفيون أا تتعدى فتقول
  .أمسك زيدا، وكذاك مبعىن أمسك: أي" زيدا

  :٢كقوله
  كذاك القول إن عليك عينا......................... ... 

انتظرين، : انتظر زيدا، وكما أنتين أي: أي" كما أنت زيدا"وكما أنت مبعىن انتظر، حكى الكسائي 
: عىن خذ، وهي متعدية تقولوعندك مبعىن خذ، وهي متعدية وترد مبعىن توقف، فتكون الزمة، ولديك مب

  ".لديك زيدا"
ودونك مبعىن خذ فتتعدى، ومبعىن تأخر أيضا، وال يتعدى، ووراءك مبعىن تأخر، وأمامك مبعىن تقدم، 

انتظرين، فتكون ذات تعد ولزوم، وبعدك مبعىن تأخر، : ومسع الفراء مكانين أي. ومكانك مبعىن اثبت
وال حجة فيه جلواز أن يكون " بينكما البعري فخذاه: "مهموحكى الكسائي اإلغراء ببني، ومسع من كال

  .من باب االشتغال
__________  

  . من سورة املائدة١٠٥ من اآلية ١
  .هو جرير بن عطية من قصيدة يهجو فيها الفرزدق والبعيث، وهو من الوافر:  قائله٢

  :وصدره



  يقُلْن وقد تالحقت املطايا
فعل ماض والتاء للتأنيث " تالحقت"لواو حالية قد حرف حتقيق ا" وقد"فعل وفاعل " يقلن: "اإلعراب

حرف توكيد " إن"مفعول كذاك " القول"اسم فعل " كذاك"فاعل واجلملة يف حمل نصب حال " املطايا"
  .اسم منصوب" عينا"جار وجمرور خرب مقدم إلن " عليك"ونصب 
  .فإنه اسم فعل ومعناه أمسك" كذاك: "قوله: الشاهد

)٣/١١٦٤(  

  

  :نبيهاتت
ال يستعمل هذا النوع يف الغالب إال متصال بضمري املخاطب، وشذ علي مبعىن أولين، وإيل معىن : األول

  .أتنحى، وعليه مبعىن ليلزم
خلفك وقدامك، ونقله : أجاز الكسائي قياس بقية الظروف على املسموع بشرط اخلطاب حنو: الثاين

  .ك على السماعبعضهم عن الكوفيني، ومذهب البصريني قصر ذل
اختلف يف كاف عليك وأخواته فذهب الكسائي أا يف موضع نصب، ومذهب الفراء أا يف : الثالث

موضع رفع، ومذهب البصريني أا يف موضع جر، وهو الصحيح ألن األخفش روى عن عرب فصحاء 
بن بابشاذ إىل أا حرف جبر عبد اهللا، فتبني أن الضمري جمرور املوضع، وذهب ا" علي عبد اهللا زيدا"

  .خطاب، فال موضع هلا من اإلعراب
 ضمري رفع مستتر هو الفاعل، فلك يف ١"ارور"يف كل واحد من هذه األمساء مع الضمري : الرابع

عليك : "وأن تؤكد املستتر باملرفوع فتقول" عليك نفسك: "التوكيد أن تؤكد الكاف بارور فتقول
  .ه باملرفوع املنفصلوال بد من تأكيد" أنت نفسك

  ويعمالن اخلفض مصدرينِ... كذا رويد بلْه ناصبينِ 
  :يستعمل أمرا وغري أمر، فإذا استعمل أمرا فله حاالن" رويد"

فهو هاهنا اسم فعل مبعىن " رويد زيدا"أن يكو مبنيا على الفتح، وإن وليه مفعول نصب حنو : أحدمها
لو أردت الدراهم : درا لكان معربا، وذكر بعضهم أنه يرد مبعىن دع، ومنهأمهل؛ ألنه لو كان مص
  :٢ وما زائدة، وجيوز أال تزاد كما قال-فدع الشعر: أي-ألعطيتك رويد الشعر 

  ... .............................رويد بين شيبان بعض وعيدكم 
__________  

  ".ارد" أ، ج ويف ب ١
  .يل املازين، وهو من الطويلهو وداك بن من:  قائله٢



  :ومتامه
 فَوانلي على سيا ختالقُوا غد=  

)٣/١١٦٥(  

  

فهو " رويدا زيدا: "، وإما منونا منصوبا حنو"رويد زيد: "أن يكون معربا منصوبا إما مضافا حنو: واآلخر
  .هاهنا مصدر؛ ألنه لو كان اسم فعل لكان مبنيا

  ".رويد زيد: "وتارة إىل مفعوله حنو" رويد زيد عمرا: "حنووإذا أضيف فتارة يضاف إىل فاعله 
  .وحيتمل أن يكون اسم فعل، والكاف للخطاب" رويدك زيدا: "ومن اإلضافة إىل فاعله قوهلم: قيل

: ؛ لكونه مصغرا ورويد تصغري إرواد مصدر رود أي١"به"وإذا نون نصب املفعول، ومنع املربد النصب 
  .ب الفراء إىل أن تصغري رود مبعىن املهل، ورد بأن رويدا يتعدىأمهله تصغري ترخيم، وذه

  :وإذا استعمل غري أمر فله حاالن
  .مروِدين: هو حال من الفاعل أي: فقيل" ساروا رويدا: "أن يكون حاال كقوهلم: أحدمها

  .ساروه رويدا: من ضمري املصدر احملذوف أي: وقيل
ساروا : "وإما ملصدر حمذوف حنو" ساروا سريا رويدا: "كور حنوأن يكون نعتا إما ملصدر مذ: واآلخر

  .وضعف كونه نعتا ملصدر حمذوف؛ ألنه صفة غري خاصة باملوصوف" رويدا
  .هو الذي يستعمل مصدرا وصف به كما وصف برضى: الواقع نعتا، فقيل" رويد"واختلفوا يف 

__________  
  .اسم موضع:  والفاءبفتح السني" سفوان"دع أو اترك " رويد: "اللغة= 

منادى منصوب حذف منه " بىن"معناه أميل ومعناه هنا دع أو اترك والفاعل ضمري " رويد: "اإلعراب
مفعول به لوريد " بعض "-نداء جيء به بني الفعل ومعموله-مضاف إليه " شيبان"حرف النداء 

جمزوم يف جواب األمر فعل مضارع وفاعله وهو " تالقوا"مضاف إليه وكم مضاف إىل وعيد " وعيدكم"
  .متعلق بتالقوا" على سفوان"مفعول به لتالقوا والياء مضاف إليه " خيلي"منصوب على الظرفية " غدا"

  .حيث جاء رويد من غري زيادة كلمة ما بعده" رويد بين شيبان: "قوله: الشاهد
  ,٤/ ٤١، ويف شرح املفصل ٢/ ٨٦ذكره ابن هشام يف املغين : مواضعه

  . أ، ج١

)٣/١١٦٦(  

  



  .تصغري رود تصغري الترخيم وليس مبصدر: وقيل
وتكون مصدرا مبعىن ترك النائب عن " بله زيدا: "فيكون اسم فعل مبعىن دع وهو مبين حنو" بله"وأما 

إىل الفاعل، وروى أبو : وهو مضاف إىل املفعول، وقال أبو علي" بله زيد: "اترك، فتستعمل مضافة حنو
بهلَ : "وحكى أبو احلسن اهليثم فتح اهلاء والالم فتقول" بهلَ زيد: "مصدرا تقولزيد فيه القلب إذا كان 

١ويروى" بله زيد: "وأجاز قطرب وأبو احلسن أن يكون مبعىن كيف فتقول" زيد:  
  بلْه األكف كأا مل تخلَق....................... ... 

  .هي اسم فعل مبعىن اترك:  وبالرفع، فقيلبالنصب على أا اسم فعل، وباجلر على أا مصدر،
: مبعىن غري، فمعىن" بله"مبعىن كيف، وأنكر أبو علي الرفع بعدها، وذهب بعض الكوفيني إىل أن : وقيل

بله األكف غري األكف، وذهب األخفش إىل أا حرف جر، وعدها الكوفيون والبغداديون من أدوات 
  .ستثناءاالستثناء، فأجازوا النصب بعدها على اال

  هلا وأخر ما لذي فيه العملْ... وما لما تنوب عنه من عملْ 
__________  

  .هو كعب بن مالك األنصاري يصف السيوف، وهو من الكامل:  قائله١
  :وصدره

  تذَر اجلماجم ضاحيا هاماتها
اتركها وال :  أي"بله األكف" وهي عظام الرأس -مجع مججمة-" اجلماجم"تترك وتدع " تذر: "اللغة

  .تذكرها يف كالمك ألا طائحة ال حمالة
فعل مضارع فاعله ضمري مستتر جوازا تقديره هي يعود إىل السيوف يف بيت قبله " تذر: "اإلعراب

هامات فاعل بضاح وضمري الغائبة العائد إىل " هاماا"حال من املفعول به " ضاحيا"مفعول به " اجلماجم"
مفعول به " األكف"اسم فعل أمر وفاعله ضمري مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " لهب"اجلماجم مضاف إليه 

فعل " ختلق"نافية جازمة " مل"كأن حرف تشبيه ونصب والضمري العائد إىل األكف اسم كأن " كأا"لبله 
مضارع مبين للمجهول جمزوم بلم وعالمة جزمه السكون، وحرك بالكسر ألجل الروي، ونائب الفاعل 

  .مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إىل األكف، ومجلة الفعل ونائب الفاعل يف حمل رفع خرب كأنضمري 
  .حيث استعمل بله اسم فعل أمر ونصب ما بعده على أنه مفعول به" بله األكف: "قوله: الشاهد
، وشرح ١/ ١٠٥، ويف املغين ٤١٤، وابن هشام يف الشذور ص٢/ ٤٨٨ذكره األمشوين : مواضعه

  . يف اخلزانة٤٥٦، والشاهد ٤/ ٤٧ل املفص

)٣/١١٦٧(  

  



" هيهات زيد: "أن أمساء األفعال تعمل عمل األفعال اليت تنوب عنها فترفع الفاعل ظاهرا حنو: يعين
، وتنصب املفعول إن نابت عن متعد، وتتعدى إليه حبرف اجلر إن نابت عما يتعدى "نزال: "ومضمرا حنو

فإا مل حيفظ هلا مفعول، وفعلها " آمني" قال يف التسهيل احترازا من غالبا، كما: به، وينبغي أن يقول
  .يتعدى
أنه جيب تأخري معمول أمساء األفعال، وال يسوى بينها وبني : يعين" وأخر ما لذى فيه العمل: "وقوله

ائي هذا مذهب مجيع النحويني إال الكس: قال الشارح" زيدا دراك: "أفعاهلا يف جواز التقدمي، فال يقال
  .انتهى. فإنه أجاز فيه ما جيوز يف الفعل من التقدمي والتأخري

  .ونقله بعضهم عن الكوفيني
  :تنبيه

إن إضمار اسم الفعل مقدما : مذهب املصنف جواز إعمال اسم الفعل مضمرا، وقال يف شرح الكافية
  .انتهى. لداللة متأخر عليه جائز عند سيبويه

  . معموله، وتأول كالم سيبويهومنع كثري من النحويني حذفه وإبقاء
  منها وتعريف سواه بين... واحكُم بتنكري الذي ينون 

الزم التعريف كرتال : ما نون من أمساء األفعال فهو نكرة وما مل ينون فهو معرفة وهي ثالثة أقسام
 قوم إىل أن وآمني، والزم التنكري كواها مبعىن أعجب وويها مبعىن أغْرِ وذو وجهني حنو صه ومه، وذهب

  .أمساء األفعال كلها معارف ما نون منها وما مل ينون تعريف علم جنس، واألول هو املشهور
وملا فرغ من أمساء األفعال انتقل إىل أمساء األصوات، وهي ألفاظ أشبهت أمساء األفعال يف االكتفاء ا، 

  :وهي نوعان
عدس للبغل، وإما لدعاء كأو للفرس ودوه ما خوطب به ما ال يعقل إما لزجر كهال للخيل، و: أحدمها

  :، وإىل هذا النوع أشار بقوله١للربع
  وما به خوطب ما ال يعقل

  من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل
لوقع " قب"للظبية، أو غري حيوان حنو " ماء"للغراب، و" غاقِ"ما وضع حلكاية صوت حيوان حنو : والثاين

  :لى هذا النوع أشار بقولهوغ. لوقوع احلجر" طَق"، و٢"السيف"
كذا الذي أجدى حكاية كقَب  

  .أفهم حكاية: أي
__________  

  .وهو الفصيل:  الربع بضم الراء وفتح الباء١
  ".السقف" ب، ويف أ، ج ٢



)٣/١١٦٨(  

  

  :مث قال
بجبنا النوعني فهو قد و موالز  

يريد نوعي األصوات، وعلة بناء أمساء حيتمل أن يريد بالنوعني أمساء األفعال واألصوات، وحيتمل أن 
األفعال شبهها باحلروف؛ ألا عاملة غري معمولة كما تقدم أول الكتاب، وعلة بناء أمساء األصوات أا 

  .ليست عاملة وال معمولة فأشبهت احلروف املهملة فهي أحق بالبناء من أمساء األفعال
  :تنبيه

فعال؛ فهي من قبيل املفردات، وأمساء األفعال من قبيل هذه األصوات ال ضمري فيها، خبالف أمساء األ
  .املركبات

)٣/١١٦٩(  

  

  :نونا التوكيد
  كنوين اذهنب واقصدما... للفعل توكيد بنونني هما 

ومها أصالن عند البصريني لتخالف بعض " اقصدنهما"وخفيفة كنون " اذهنب"للتوكيد نونان ثقيلة كنون 
  . أن اخلفيفة فرع الثقلية، وذكر اخلليل أن التوكيد بالثقيلة أشد من اخلفيفةأحكامهما، ومذهب الكوفيني

  :١اختصاصه ما، وندر توكيد اسم الفاعل كقوله" للفعل: "وفهم من قوله
  أقائلُن أحضروا الشهودا

  ذا طلب أو شرطا إما تاليا... يؤكدان افعل ويفعل آتيا 
ملاضي؛ وقد جاء توكيد املاضي؛ لكونه مستقبل املعىن يف  يؤكدان األمر واملضارع دون انونا التوكيد

  :٢قوله
  ... ...........................دامن سعدك إن رمحت متيما 

__________  
  .لشاعر من هذيل، وهو من الرجز: هو رؤبة بن العجاج وقيل:  قائله١

  :وقبله
  ودامرجال ويلبس الرب... أريت إن جاءت به أملودا 

  .مجع برد نوع من الثياب" الربود"ترجيل الشعر وإرساله باملشط " مرجال"الناعم " األملود: "اللغة
أخربين إن جاءت هذه املرأة بشاب حسن القوام كالغصن الناعم مرجل الشعر ليتزوجها، ولكنه : املعىن



  .إنكاري للتهكمفقري معدم، أأنت راض عن ذلك، آمر بإحضار الشهود لعقد نكاحها، واالستفهام 
أفأنت قائلن، وهو مرفوع بالواو : اهلمزة لالستفهام قائلن خرب ملبتدأ حمذوف تقديره" أقائلن: "اإلعراب

احملذوفة للتخلص من التقاء الساكنني والنون احملذوفة لتوايل األمثال عوض عن التنوين يف االسم املفرد 
من الفعل والفاعل واملفعول يف حمل نصب مقول مفعول به، واجلملة " الشهودا"فعل وفاعله " أحضروا"

  ".إن جاءت به"القول، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جواب الشرط الذي هو 
  .حيث دخلت فيه نون التوكيد، وهو اسم فاعل" أقائلن: "قوله: الشاهد
اظم، ، وابن الن١/ ٢٣، وابن هشام ١/ ١٦، ٢/ ٥٠١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة٩٥٠، والشاهد ٢/ ٧٩، ويف مهعه ١٠٩والسيوطي ص
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الكامل:  قائله٢

  :ومتامه
  =لوالك مل يك للصبابة جانِحا 

)٣/١١٧٠(  

  

  :١وكذا الدعاء حنو" اضربن"فأما األمر فيؤكدانه بال شرط حنو 
  وأَنزِلَن سكينةً علَينا

  .بالنون جائز ال واجبوتوكيد األمر 
، وإن كان مستقبال أكد ا ال مطلقا "آتيا: "وأما املضارع فإن كان حاال مل تدخل عليه النون؛ وهلذا قال

  :بل يف مواضع خمصوصة
__________  

-" املتيم"خطاب حملبوبته " سعدك"ودخله نون التوكيد على وجه الشذوذ . من الدوام" دامن: "اللغة= 
  .من جنح إذا مال" اجلانح"احملبة والعشق " الصبابة"مه احلب إذا عبده  من تي-بالتشديد

  .أدام اهللا سعدك إن رمحت املتيم ولوال أنت موجودة مل يكن املتيم مائال للصبابة: املعىن
" رمحت"شرطية " إن"فاعل والكاف مضاف إليه " سعدك"فعل ماض والنون للتوكيد " دامن: "اإلعراب

أدام اهللا سعدك : مفعول، وجواب الشرط حمذوف تقديره" متيما "- الشرطوقعت فعل-فعل وفاعل 
لوال لربط امتناع الثانية بوجود األوىل، وهي عند اجلمهور جارة للضمري وموضع ارور رفع " لوالك"

  .االبتداء، واخلرب حمذوف وقد سد مسده جواب لوال وهي اجلملة اليت بعده
جواب لوال ومل حرف " مل يك" أنابوا الضمري املخفوض عن املرفوع لوال ال جتر، ولكنهم: وقال اخلليل

نفي وجزم وقلب وأصله مل يكن فحذفت النون ختفيفا والضمري املستتر فيه العائد إىل املتيم هو اسم يكن 



  .خرب يكن" جاحنا"متعلق جباحنا " للصبابة"
  .حيث دخلت فيه نون التوكيد وهو ماض" دامن: "قوله: الشاهد
، ٢/ ٢٢، والشاطيب، وذكره ابن هشام يف املغين ٢/ ٤٩٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة٨٣، والشاهد ٢/ ٩٩والسيوطي يف اهلمع 
  .كعب بن مال، وهو من الرجز: لعامر بن األكوع، وقيل: هو عبد اهللا بن رواحة، وقيل:  قائله١

  :وصدره
  فثبت األقدام إن القينا

  .بتنا على اإلسالم بإظهار دينك ونصر رسولك حىت تسكن نفوسنا إىل ذلك وتزداد إميانا بكث: املعىن
القى فعل " القينا"شرطية " إن"مفعول به " األقدام"فعل أمر والفاعل ضمري مستتر " ثبت: "اإلعراب

، فعل أمر جاء للدعاء ونون للتوكيد" وأنزلن"الواو عاطفة " وأنزلن"ماض فعل الشرط ونا فاعل 
جار وجمرور، وجواب الشرط حمذوف دل عليه " علينا"مفعول به " سكينة"والفاعل ضمري مستتر 

  .الكالم
  .حيث دخلت نون التوكيد احلفيفة على األمر" أنزلن: "قوله: الشاهد
  .٢/ ١٥٠، وسيبويه ٢/ ٧٨، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٤٩٥ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١١٧١(  

  

 يقتضي طلبا من الم أمر أو ال ي أو أداة حتضيض أو عرض أو متن أو استفهام أن يكون بعدما: أوهلا
  ".ذا طلب: "، وقد أشار إىل هذا بقوله١حبرف أو باسم خالفا ملن خص ذلك باهلمزة وهل

  .٢} وإِما تخافَن{: أن يكون شرطا ألن مقرونة مبا الزائدة حنو: الثاين
واحترز من الواقع شرطا لغري إما فإن توكيده قليل كما " ا تالياأو شرطا إم: "وإىل هذا أشار بقوله

  .سنذكر
  :أن يكون جوابا لقسم خبمسة شروط: الثالث
أن يكون مستقبال، فإن احلال ال يؤكد بالنون كما سبق، فإذا أقسم على فعل احلال صدر بالالم : األول

ومن منع اإلقسام على فعل احلال أول اآلية على . ٣"لَا أُقِْسم بِيومِ الْقيامة: "وحدها كقراءة ابن كثري
  .ألنا أقسم، واملنع مذهب البصريني: إضمار مبتدأ، أي

  ".واهللا ال يقوم زيد: "أن يكون مثبتا، فإن كان منفيا مل تدخله النون حنو: الثاين
  :٤وقد جاء توكيد املنفي يف قوله

  الكرامِ ولو فَاق الورى حسبافعلَ ... تاهللا ال يحمدنَّ املرُء مجتنِبا 



__________  
والتحضيض } ولَا تحسبن اللَّه غَافلًا{: والنهي حنو قوله تعاىل" ليقومن حممد: "الم األمر حنو:  األمثلة١

  :حنو
  كما عهدتك يف أيام ذي سلم... هال تمنن بوعد غري خملفة 

  :ولهوالتمين حنو ق" أال ترتلن عندنا: "والعرض حنو
  لكي تعلمي أين امرؤ بك هائم... فليتك يوم امللتقى ترينين 

  :واالستفهام حنو
  د من حذر املوت أن يأتني... وهل مينعين ارتيادي البال 

  مساعينا حىت ترى كيف نفصال... فأقبلْ على رهطي ورهطك نبتحث 
  . من سورة األنفال٥٨ من اآلية ٢
  . من سورة القيامة١ من اآلية ٣
  .مل أقف على قائله، وهو من البسيط: له قائ٤

ال نافية وحيمدن فعل مضارع مبين " ال حيمدن"التاء حرف قسم ولفظ اجلاللة مقسم به " تاهللا: "اإلعراب
مفعول " فعل"حال " جمتنبا"نائب فاعل " املرء"للمجهول، وهو مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد 

لو حرف امتناع وفاق فعل ماض والفاعل ضمري مستتر فيه " قولو فا"مضاف إليه " الكرام"جمتنبا 
  .متييز" حسبا"

  .حيث أكد الفعل املنفي" ال حيمدن: "قوله: الشاهد
  .٢/ ٤٩٦ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١١٧٢(  

  

} ىولَسوف يعطيك ربك فَترض{: أن يكون غري مقرون حبرف تنفيس، فإنه ال يدخله النون حنو: الثالث
١.  

  .٢} ولَئن متم أَو قُتلْتم لَإِلَى اللَّه تحشرونَ{: أال يكون مقدم املعمول كقوله تعاىل: الرابع
  .فإنه ال تدخله النون

  .٣"بالنون"، فإنه ال جيوز توكيده "واهللا لقد أظن زيدا منطلقا: "أال يقترن بقد حنو: اخلامس
  :وإىل هذا أشار بقوله

  ... .......................قَسم مستقبال أو مثبتا يف 
  .لكنه أخل بشتراط الثالثة املتأخرة



  .وقد نبه يف الكافية والتسهيل على الثالث والرابع
  :تنبيه

توكيد املضارع بعد الطلب ليس بواجب اتفاقا، وأما بعد إما فمذهب سيبويه أنه ليس بالزم ولكنه 
 مؤكدا، وإليه ذهب الفارسي وأكثر املتأخرين، وهو الصحيح، أحسن؛ ولذا مل جيئ يف القرآن بعدها إال

  .٤وقد كثر يف الشعر جميئه غري مؤكد
  .وذهب املربد والزجاج إىل لزوم نون التوكيد بعد إما، وزعما أن حذفها ضرورة

__________  
  ,٥:  سورة الضحى١
  ,١٥٨:  سورة آل عمران٢
  . ب٣
  : ومن ذلك قول الشاعر٤

نِي ويرةٌ فإما تمي لا... ل ىفإن احلوادثَ أود  

)٣/١١٧٣(  

  

وأما بعد القسم فهو واجب عند البصريني بالشروط املذكورة، فال بد عندهم من الالم والنون، وأجاز 
  .الكوفيون تعاقبهما، وقد ورد يف الشعر

  :وقوله
  وقَلَّ بعد ما ومل وبعد ال

  :أن التوكيد بالنون قَلَّ بعد هذه األربعة: يعين
  :واملراد ا الزائدة كقوهلم" ما: "األول

"نلُغبما ت دهوبِج كنينٍ ما أَري١"بع.  
  :٢وقوله

  ومن عضة ما ينبنت شكريها
  :٣وقوله

  قليال به ما يحمدنك وارِثٌ
__________  

ال : له ملن محلته فعال فأباه أيتقو" وجبهد ما تبلغن"تقول ملن خيفي أمرا أنت به بصري " بعني ما أرينك "١
  .بد لك من فعله مع مشقة



  . وهو من الطويل-وهو مثل عريب يضرب للفرع الذي ينشأ كأصله-مل ينسب لقائل :  قائله٢
  :وصدره

  إذا مات منهم سيد سرق ابنه
ما ينبت حول : الشكري" شكريها"شجر ذات شوك من أشجار البادية، واجلمع عضاه " عضة: "اللغة

  .لشجرة من أصلهاا
إذا مات من هؤالء القوم شخص سرق ابنه صفاته وخالله وأصبح مثله، وإمنا جييء الفرع وفق : املعىن
  .أصله

جار وجمرور متعلق مبحذوف حال من سيد " منهم"فعل ماض " مات"ظرف للمستقبل " إذا: "اإلعراب
جار وجمرور متعلق بينبنت "  عضةومن"فاعل سرق " ابنه"فاعل واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا " سيد"
  .فاعل ينبنت واهلاء مضاف إليه" شكريها"زائدة " ما"

  .الزائدة غري املسبوقة بإن الشرطية" ما"فقد أكد بالنون الثقيلة لوقوعه بعد " ينبنت"قوله : الشاهد
/ ١٥٣، وذكره سيبويه ٣/ ٣١٠، وابن هشام ٢/ ٤٩٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة٩٤٧، والشاهد ٢
  .هو حامت الطائي، وهو من الطويل:  قائله٣

  :ومتامه
  =إذا نال مما كنت جتمع مغنما 

)٣/١١٧٤(  

  

هو نادر أو ضرورة يندرج يف إطالقه ما : نافية، وقال" ما حيمدنك وارث: "وجعل بعضهم يف قوله
  ".رمبا يقولن ذلك: "الكافة لرب، حكى سيبويه

  :١وأما قوله
  ترفَعن ثَوبِي شماالت... ربما أَوفَيت في علَم 

  .فبعيد جدا
وإمنا كثر هذا : الزائدة شاع، وقال يف شرحها" ما"فقد ذكر يف الكافية أن التوكيد بعد : فإن قلت

" ما"و" إال"وال تقع بعد هذه احلروف : قال سيبويه. الزائدة لشبهها بالزم القسم" ما"التوكيد بعد 
  .انتهى. زائدة، فأشبهت الم القسم عندهم

__________  
  . وهو احلصول على الشيء بدون مشقة-غنيمة " مغنما: "اللغة= 



. قلما حيمد الوارث من ورثه مع أنه يستويل على ما مجعه من املال، وأفىن عمره يف احلصول عليه: املعىن
  .فلينظر اإلنسان يف خري ما ينفق فيه ماله

حيمدنك محدا قليال : صفة ملصدر حمذوف منصوب مبحذوف يدل عليه حيمدانك؛ أي" قليال: "اإلعراب
متعلق " به"زائدة " ما"ومل جيعل املصدر معموال ليحمدنك اآليت؛ ألن معمول الفعل املؤكد ال يتقدم عليه 

  .مفعول نال" مغنما"فاعل " وارث"بيحمدنك 
  .الزائدة" ما"لثقيلة بعد حيث أكده الشاعر بالنون ا" حيمدنك: "قوله: والشاهد
، وابن الناظم، والسيوطي ٣/ ٣١٠، وابن هشام ٢/ ٤٧٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ٧٨، ويف مهعه ١٠٩ص
  .هو جذمية األبرش، وهو من املديد:  قائله١

  .رياح الشمال" مشاالت"مبعىن على " يف" جبل -بفتح الالم-" علم"نزلت " أوفيت: "اللغة
كثريا ما أنزل على اجلبال العالية يف مهب الرياح العاتية متحمال املصاعب ألرقب األعداء، يفتخر : ملعىنا

  .بأنه يرقب الطليعة بنفسه متحمال املشاق وال يعتمد على غريه
متعلق بأوفيت " يف علم"فعل وفاعل " أوفيت"كافة " ما"رب حرف جر شبيه بالزائد " رمبا: "اإلعراب

مفعول ترفعن " ثويب"فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة " ترفعن"لى ويف مبعىن ع
  .فاعله" مشاالت"

  .حيث أكده بالنون اخلفيفة" ترفعن: "قوله: الشاهد
، وابن الناظم، والسيوطي ٢/ ٢٧٨، وابن هشام ٢/ ٤٩٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٢/ ٩، ١/ ١١٩، واملغين ٩/ ٤٠، وشرح املفصل ٢/ ١٥٣وسيبويه ، ٢/ ٧٨، ويف مهعه ١٠٩ص

)٣/١١٧٥(  

  

  .قد قلَّت؟ قلَّته إمنا هو بالنسبة إىل املواضع السابقة فال ينايف كونه شائعا: فكيف قال هنا
  فهل هو مطرد؟: فإن قلت

  .ال يقاس على هذه األمثلة املذكورة: ظاهر كالم املصنف اطراده، وقال بعضهم: قلت
  فهل يطرد بعد رمبا؟: إن قلتف

وشذ بعد رمبا، وعلل بأن الفعل بعدها ماضي املعىن، ونص بعضهم على أن إحلاق : قال يف الكافية: قلت
النون بعدها ضرورة، وظاهر كالم سيبويه يشعر بأنه ال خيتص بالضرورة، وهو ظاهر التسهيل ومثاله بعد 

  :١قوله" مل"
  ... .......................حيسبه اجلاهلُ ما مل يعلَما 



  .وهو قليل، ونص سيبويه على أنه ضرورة؛ ألن الفعل بعد مل ماضي املعىن كما كان بعد رمبا
__________  

  .أليب حيان الفقعسي: هو أبو الصماء مساور بن هند العبسي، يصف سقاء لنب، وقيل:  قائله١
  :ومتامه

  شيخا على كرسيه معمما
  .وهو من الرجز

  .البسا عمامة" معمما"يظنه " حيسبه: "غةالل
يصف الشاعر قعب لنب علته رغوة حىت امتأل، يظنه اجلاهل الذي ال يعلم احلقيقة شيخا البسا : املعىن

  .عمامته وقد جلس وتربع فوق كرسيه
 "يعلما"نافية جازمة " مل"مصدرية " ما"فاعل " اجلاهل"فعل مضارع واهلاء مفعول أول " حيسبه: "اإلعراب

مفعول ثان " شيخا"فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد املنقلبة ألفا للوقف يف حمل جزم 
  .صفة ثانية لشيخا" معمما"جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة لقوله شيخا " على كرسيه"ليحسب 

  ".مل"حيث أكده بالنون اخلفيفة املنقلبة ألفا بعد " مل يعلما: "قوله: الشاهد
، ٢/ ٢٩٩، وابن عقيل ٣/ ٣١١، وابن هشام ٢/ ٤٩٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: همواضع

، ٢/ ١٥٢، وذكره سيبويه ٢/ ٧٨، يف مهعه ١٠٩، والسيوطي ص١٣٦وابن الناظم واملكودي ص
  . يف اخلزانة٩٤٩، والشاهد ٢/ ٣٨٥، واإلنصاف ٩/ ٤٢وشرح املفصل 

)٣/١١٧٦(  

  

واتقُوا فتنةً لَا {: واملراد ا النافية قوله تعاىل" ال"ومثاله بعد . مبا أحسنوهو بعد ر: قال يف شرح الكافية
نيبصوذلك لشبهها بالناهية١} ت .  

  .النافية إال يف الضرورة، وأجازه املصنف وابن جين" ال"ومذهب اجلمهور منع التوكيد بالنون بعد 
  :٣فتكون نظري" فتنة" صفة ٢"حمذوف هو: "كية بقولناهية واجلملة حم" ال: "وتأول املانعون اآلية فقيل

  جاءوا بِمذْقٍ هلْ رأيت الذِّئْب قَطْ
 ٤"التعرض"مث ابتدأ نهي الظلمة خاصة عن } واتقُوا فتنةً{: ناهية أيضا ومت الكالم عند قوله" ال: "وقيل

ال أرينك : " ي حمول كما قالوا إسناده للفتنة، فهو٥"عن"للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة، وأخرج النهي 
هو على معىن الدعاء، " ال تصينب: " وهذا ختريج املربد والفراء والزجاج، وقال األخفش الصغري٦"هاهنا
كقراءة ابن مسعود وغريه، مث " لتصيبن"جواب قسم، واجلملة موجبة، واألصل " ال تصينب: "وقيل

نافية ودخلت النون : جواب قسم، وال:  الشعر، وقيلأشبعت الالم، وهو ضعيف؛ ألن اإلشباع بابه



  :٧تشبيها باملوجب وكما دخلت يف قوله
  تاهللا ال حيمدن املرء جمتنبا

نافية ومن منع النون : وال" "انزل عن الدابة ال تطرحنك: "اجلملة جواب األمر، كقولك: وقال الفراء
  انزل عن الدابة"النافية منع " ال"بعد دخول 
__________  

  . من سورة األنفال٢٥ من اآلية ١
  . ب، ج٢
  . مضى هذا البيت يف باب النعت٣
  . ب، ج٤
  ".على" ب، ج، ويف أ ٥
ال تأت، فحول النهي : هو ي حمول عن إسناده للمخاطب إىل إسناده للمتكلم، واألصل" ال أرينك "٦

  .انهـ صب. عن اإلتيان الذي هو سبب لرؤيته إىل املسبب الذي هو الرؤية
  . مضى هذا البيت يف نفس الباب٧

)٣/١١٧٧(  

  

 ويؤيد ما ذهب إليه املصنف ورود النون بعد النافية، وقد فصل بينها وبني الفعل مبعموله ١""ال تطرحنك
  :٢كقولك

 هيمعلن كَنرتفال ذا نعيم ي....................... ...  
  :٣أو مبعمول مفسره كقوله

  ... ..........................تلْحينها فال اجلارة الدنيا هلا 
  .أحق باجلواز؛ التصاله بال" ال تصينب"فتوكيد 

  مع الفصل؟" ال"فهل يطرد التوكيد بعد : فإن قلت
  .نص غري املصنف على أن ذلك ضرورة: قلت

__________  
  . ب١
، وهو من " قائله وال تتمتهومل أعثر على"مل أعثر على قائله وال تتمته، ويف الدرر اللوامع :  قائله٢

  .الطويل
فعل مضارع مبين على الفتح " يتركن"ذا مفعول ونعيم مضاف إليه " ذا نعيم"نافية " ال: "اإلعراب



  .جار وجمرور متعلق بالفعل" لنعيمه"التصاله بنون التوكيد وهي حرف 
  .النافية" ال"دخول نون التوكيد على الفعل بعد " يتركن: "قوله: الشاهد

  ,٢/ ٧٨ذكره السيوطي يف اهلمع : عهمواض
  .هو النمر بن تولب العلكي، وهو من الطويل:  قائله٣

  :ومتامه
  وال الضيف فيها إنْ أناخ محولُ

برك راحلته " أناخ"من حليته حليا إذا ملته والحيته مالحاة إذا نازعته " تلحينها"القريبة " الدنيا: "اللغة
  . من التحول-بضم امليم-" حمول"

  .يشري ذا إىل كرم املمدوحة بأن جارا ال تلومها وال تنازعها وال هي متنع ضيفها إذا برك عندها: املعىن
جار وجمرور " هلا"صفة للجارة " الدنيا "-بالرفع-مبتدأ " اجلارة"الفاء عاطفة وال نافية " فال: "اإلعراب

ملفعول هو الضمري املنصوب، واجلملة فعل والفاعل ضمري مستتر وا" تلحينها"يف حمل نصب على احلال 
جار وجمرور متعلق " فيها"الضيف مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة " وال الضيف"يف حمل رفع خرب املبتدأ 

خرب املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وجواب " حمول"فعل ماض فعل الشرط " أناخ"شرطية " إن"مبحول 
 إن أناخ راحلته عندها ال يتحول إىل غريها حلسن وال الضيف حمول عنها: الشرط حمذوف والتقدير

  .قيامها بالضيف
النافية تشبيها هلا باللفظ بال " ال"حيث أدخل الشاعر فيها نون التوكيد بعد " تلحينها: "قوله: الشاهد
  .الناهية

  .، وابن الناظم٢/ ٤٩٨ذكر األمشوين : مواضعه

)٣/١١٧٨(  

  

  :وقوله
  وغري إما من طوالبِ الْجزا

  .١جمردة وغريها" إن"مل يش
  :٢ويشمل كالمه الشرط كقوله

  من نثْقَفَن منهم فليس بآيبٍ
  :٣واجلواب كقولك

__________  
  .يشمل إن اردة عن ما وغريها:  أي١



  .ضمن ثالثة أبيات ترثي ا أباها وكان باهلة قد قتلته. هو البنة مرة احلارثي:  قائله٢
  :ومتامه

  بة شايفأبدا وقَتلُ بين قتي
  .وهو من الكامل

بين "رجع : اسم فاعل من آب يئوب أي" آئب"جندن ويروى بالتاء جتدن وبالياء يوجدن " نثقفن: "اللغة
  .فرع من باهلة" قتيبة
من يوجد من بين قتيبة فسيقتل حتما ولن يرجع أبدا إىل قومه، فإن قتلهم يشفي الغلة، ويطفئ : املعىن

  .دماءجذوة الغضب بسبب ما سفكوا من 
فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد يف حمل " تثقفن"اسم شرط مبتدأ " من: "اإلعراب

الفاء واقعة يف جواب " فليس"جار وجمرور متعلق بتثقفن " منهم"جزم فعل الشرط وفاعله ضمري مستتر 
آيب خرب ليس الباء حرف جر زائد و" بآيب"الشرط وليس فعل ماض ناقص وامسه ضمري مستتر فيه 

منصوب بفتحة مقدرة واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط، ومجلة الشرط وحدها أو مجلة اجلواب 
مبتدأ " قتل"منصوب على الظرفية " أبدا"وحدها أو اجلملتان معها يف حمل رفع خرب املبتدأ على اخلالف 

  .بتدأخرب امل" شايف"مضاف إليه " قتيبة"مضاف إليه " بين"مرفوع بالضمة الظاهرة 
  .الشرطية" من"حيث أكده بالنون اخلفيفة بعد " يثقفن: "قوله: الشاهد
، ٢/ ٣٢٠، وابن عقيل ٣/ ٣١١، وابن هشام ٢/ ٥٠٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة٩٤٧، والشاهد ٢/ ١٥٢، وسيبويه ٢/ ٧٩وابن الناظم، وذكره السيوطي يف اهلمع 
  .، هجا قوما فوصفهم حبدثان النعمة، وهو من الطويلهو النجاشي:  قائله٣

  :ومتامه
  .....................حديثا ... نبتم نبات اخليرزاني يف الوغَى 

وهي األرض " الثرى" احلرب، ويف رواية -بفتح الغني-" الوغى"كل نبت ناعم " اخلريزاين: "اللغة
  .املال" اخلري"

" اخلريزاين"كنبات : منصوب برتع اخلافض والتقدير" نبات"تاء فاعل فعل ماض وال" نبتم: "اإلعراب
شرطية " مىت"حدث حديثا : منصوب بفعل حمذوف تقديره" حديثا"جار وجمرور " يف الوغى"مضاف إليه 

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة " اخلري"فعل مضارع فعل الشرط والكاف مفعول " يأتك"زائدة " ما"
  .ملة جواب الشرطفعل مضارع واجل" ينفعا"

  .حيث دخلت فيه نون التوكيد املنقلبة ألفا بعد الشرط" ينفعا"قوله : الشاهد
  . يف اخلزانة٩٤٦، والشاهد ٢/ ١٥٢، وسيبويه ٢/ ٥٠٠ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١١٧٩(  



  

  مىت يأتك اخلري ينفَعا................... ... 
  .لقا ضرورةودخوهلا يف غري شرط إما وجواب الشرط مط

وقد : ٢قال يف التسهيل. وهو قليل يف الشعر: ١فمها تشأ منه فزارة تعطكُم-بعد إنشاد : قال سيبويه
  .ومل خيص حلاقها جواب الشرط بالضرورة. انتهى. تلحق جواب الشرط اختيارا

  :تنبيه
  .عرض لذكرهجاء توكيد املضارع يف غري ما ذكر لضرورة الشعر، وهو غاية من الندور؛ لذلك مل يت

  :٣ومنه قوله
  قربوها منشورةً ودعيت... لَيت شعرِي وأشعرنَّ إذا ما 

__________  
  .الكميت بن ثعلبة الفقعسي: هو الكميت بن معروف، وقال ابن األعرايب:  قائله١

  :ومتامه
  ومهما تشا منه فزارةُ تمنعا

  .وهو من الطويل
  . من غطفان وهو فزارة بن ذبيان-بفتح الفاء-" فزارة: "اللغة
  .مهما تشأ إعطاء تعطكم ومهما تشأ منعه متنعكم: املعىن

فعل الشرط جمزوم بالسكون " تشأ"الفاء عاطفة ومهما اسم يتضمن معىن الشرط " فمهما: "اإلعراب
ىل فعل مضارع والفاعل ضمري يرجع إ" تعطكم"فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة " فزارة"متعلق بتشأ " منه"

فزارة والكاف مفعول وهو جواب الشرط، والكالم يف الشطر الثاين كاألول، والضمري يف منه يعود إىل 
  .ابن دارة يف بيت قبله

  .اصله متنعن مؤكدا بالنون اخلفيفة مث أبدلت ألفا للوقف بعد الشرط" متنعا: "قوله: الشاهد
، والسيوطي ١٣٦اظم واملكودي ص، وابن الن٢/ ٥٠٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة٩٤٥، والشاهد ٢/ ١٥٢، وسيبويه ٢/ ٧٩، ويف مهعه ١٠٩ص
  ,٢١٦ التسهيل ص٢
  .هو السموءل الغساين اليهودي، وهو من اخلفيف:  قائله٣

  .الضمري يرجع إىل صحيفة أعماله" قربوها: "اللغة
 وعلم وهو مضاف إىل الفاعل ومعىن شعري مصدر شعرت أشعر شعرا إذا فطن" ليت شعري: "اإلعراب

ليتين أشعر، فأشعر هو اخلرب فناب شعري الذي هو املصدر عن أشعر : ليت شعري ليت علمي، واملعىن
فعل مضارع : بالنون اخلفيفة" وأشعرن"ليتين : ونابت الياء يف شعري عن اسم ليت اليت يف قولك

" منشورة"مجلة من فعل وفاعل ومفعول " قربوها"ة إذا ظرفية وما زائد" إذا ما"والفاعل ضمري مستتر فيه 



  .بصيغة اهول مجلة حالية أيضا بتقدير قد" دعيت"منصوبة على احلال 
  .حيث أكده بالنون اخلفيفة وهو مثبت عارٍ عن معىن الطلب والشرط" أشعرن: "قوله: الشاهد
  .٢/ ٢٧٩، وابن الناظم، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٥٠٠ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١١٨٠(  

  

 أخذ يف بيان ما ينشأ عن دخوهلا يف التغيري ١"على اختالف أحواله"وملا فرغ من ذكر ما تدخله النون 
  :فقال

  وآخر املؤكد افتح كابرزا
ومشل كالمه الصحيح كما " ال تربزنّ"و" ابرزنّ: "أمر بفتح آخر الفعل املؤكد أمرا كان أو مضارعا حنو

  .بعد قلب األلف ياء-اسعني : ارمني، وباأللف حنو: او كاغزونّ، وبالياء حنومثل، واملعتل بالو
  ؟٢"قلب األلف"ومن أين يؤخذ من كالمه : فإن قلت

  .مما سيذكر: قلت
  :تنبيهات

  .ومراده ارد من الضمري البارز، علم ذلك مما سيأيت" آخر املؤكد: "أطلق يف قوله: األول
آخر املؤكد عارضة اللتقاء الساكنني، ونسبه الزجاج إىل سيبويه، وذهب ذهب قوم إىل أن فتحة : الثاين

قوم منهم املربد وابن السراج إىل أا فتحة بناء، ونسبه إىل سيبويه أيضا، وهو ظاهر مذهب املصنف، 
  .إنه هو الصحيح: وقال يف الغرة

  :٣، ومنه"دارمن يا زي: "لغة فزارة حذف اآلخر إذا كان ياء تلي كسرة حنو: الثالث
__________  

  . ب، ج١
  . ب، ج٢
أنبأين أبو فياض بن أيب شراعة عن أيب : وحدثنا األخفش قال: قال أبو علي القايل يف أماليه:  قائله٣

علق أيب جارية لبعض اهلامشيني فبعثت إليه أمي تعاتبه : حدثين عبد اهللا بن بشري البصري قال: شراعة قال
  . =البيتفكتب إليها قصيدة أوهلا هذا 

)٣/١١٨١(  

  



  وال تقاسن بعدي اهلم واجلزعا
  :مث انتقل إىل رافع الضمري البارز فقال

  جانس من تحرك قد علما... واشكله قبل مضمر لني مبا 
فأمر بتحريك آخر املؤكد قبل املضمر اللني حبركة جتانسه، واملضمر اللني هو ألف االثنني وواو اجلمع 

  .فيفتح آخر املؤكد قبل األلف ويضم قبل الواو ويكسر قبل الياء. بةوياء املخاط
وأما حكم املضمر يف نفسه، فإن كان ألفا أقرت خلفتها، وإن كان واو أو ياء حذف وتركت احلركة 

  :اانسة دليال عليهما، وإىل هذا أشار بقوله
إال األلف هاحذفن واملضمر  

هل "و" هل تضربن يا زيدون؟: "، وأن الياء والواو حيذفان حنو"ن؟هل تضربا: "فعلم أن األلف تقر حنو
  ".تضرِبن يا هند؟

اغزن وارمن، حبذف الواو وإبقاء الضمة دليال :  املعتل بالواو والياء فتقول١"وأما"هذا حكم الصحيح، 
  .عليها، واغزن وارمن، حبذف الياء وإبقاء الكسرة دليال عليها كما فعلت يف الصحيح

ليس املعتل بالواو والياء كالصحيح؛ ألن املعتل ما حيذف آخره، وجيعل احلركة اانسة على : فإن قلت
  .ما قبله خبالف الصحيح

حذف آخر املعتل إمنا هو إلسناده إىل الواو والياء، ال لتوكيده، فهو مساوٍ للصحيح يف التغيري : قلت
  .الناشئ عن التوكيد؛ ولذلك مل يتعرض له الناظم

  :ملعتل باأللف فليس كالصحيح فيما ذكر؛ بل له حكم آخر نه عليه بقولهوأما ا
__________  

  :وصدره= 
  ال تتبِعن لوعة إثرى وال هلَعا

  .وهو من البسيط
نافية وفعل مضارع مسند لياء املخاطبة وحذفت للتخلص من التقاء الساكنني " ال تقاسن: "اإلعراب

" واجلزعا"مفعول به " اللهم"ظرف والياء مضاف إليه " بعدي"ر والنون للتوكيد والفاعل ضمري مستت
  .عطف عليه

  .حيث حذف آخر الفعل؛ ألنه ياء ويل كسرة يف لغة فزارة" وال تقاسن: "قوله: الشاهد
  ,٢/ ٥٩، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٥٠١ذكره األمشوين : مواضعه

  . أ، ج١

)٣/١١٨٢(  

  



 فافاجع... وإنْ يكُن يف آخرِ الفعل ألالي له منه رافعا غري  
  والواو ياء كاسعين سعيا

: لأللف اليت هي آخر الفعل، والضمري يف منه للفعل وياء ثاين مفعويل اجعل أي" اجعله"الضمري يف 
رافع األلف : اجعل األلف اليت هي آخر الفعل ياء إن كان رافعا غري الياء والواو، فيشمل ثالثة أنواع

  ".اسعني يا زيد: "، وارد من الضمري البارز حنو"اسعينان: "ع نون اإلناث حنو، وراف"اسعيان: "حنو
  :مث ذكر حكم رافع الواو والياء فقال

  واحذفه من رافع هاتني ويف
  .واحذف األلف من رافع الياء والواو وتبقى الفتحة قبلها دليال عليها: أي

  :مث ذكر حكم الواو والياء بعد حذف األلف فقال
   شكْلٌ مجانِس قفيواو ويا

أن الواو تضم والياء تكسر، وإمنا احتيج إىل حتريكهما ومل حيذفا؛ ألن قبلها حركة غري جمانسة، : يعين
  :مث مثل فقال. فتحة األلف احملذوفة، فلو حذفا مل يبق ما يدل عليهما: أعين

   وقس مسوياقَوم اخشونْ واضمم... نحو اخشني يا هند بالكَسرِ ويا 
  .يعين الواو" واضمم: "قوله

  :تنبيهان
، وحكى "اخشن يا هند: "فتقول" اخشني: "أجاز الكوفيون حذف الياء املفتوح ما قبلها حنو: األول

  .الفراء أا لغة طيئ
  كحكم الضمري،١فرض املصنف الكالم على الضمري، وحكم األلف والواو اللذين مها عالمة: الثاين

  .وهذا واضح
  ............لكن شديدة ... ومل تقع خفيفة بعد األلف 

لو كان املسند إليه ألفا مل جيز أن يؤتى بالنون إال مشددة، هذا مذهب سيبويه : قال يف شرح الكافية
  وغريه من البصريني إال يونس، فإنه جيوز أن يؤتى

__________  
  .وين الرباغيثبأن أسند الفعل إىل الظاهر على لغة أكل:  أي١

)٣/١١٨٣(  

  

 حكاها ابن ١"فدمرانِهم تدمريا: "بعد األلف بالنون اخلفيفة مكسورة، ويعضد قوله قراءة بعض القراء
  .جين



  .٢"ولَا تتبِعان سبِيلَ الَّذين لَا يعلَمونَ: "وميكن أن يكون من هذا قراءة ابن ذكوان
  .انتهى. خلفيفة بعد األلفومذهب يونس كمذهب الكوفيني يف وقوع ا

  .ويف كالم بعضهم ما يدل على أم يلحقوا ساكنة ال مكسورة وهو ظاهر كالم سيبويه: قلت
اضربان واضربنان زيدا، فهذا مل تقله العرب، وليس له : وأما يونس وناس من النحويني فيقولون: قال

  .هىانت. نظري يف كالمها؛ إذ ال يقع بعد األلف ساكن إال أن يدغم
: إذا كان بعدها ما تدغم فيه، فهل جيوز حلاقها على مذهب البصريني لزوال املانع حنو: فإن قلت

  ؟"اضربان نعمان"
انتهى، وقد صرح سيبويه . جيوز: نص بعضهم على املنع، وميكن أن يقال: قال الشيخ أبو حيان: قلت

  .مبنع ذلك
ت بعد األلف كسرت، وإن كانت يف غري ذلك أن النون الشديدة إذا وقع: يعين" وكسرها ألف: "وقوله

  .مفتوحة، وإمنا كسروا مع األلف فرارا من اجتماع األمثال
  فعال إىل نون اإلناث أُسنِدا... وألفًا زِد قبلها مؤكِّدا 

  .وإمنا زيدت هذه األلف للفصل بني األمثال" اضربنان: "فتقول
  .ف بعد ألف االثننيواخلالف يف التوكيد باخلفيفة بعد األلف كاخلال

 فدخفيفةً لساكنٍ ر فواحذ ...فقإذا ت غريِ فتحة وبعد  
  :أن اخلفيفة حتذف وهي مرادة ألمرين: يعين

__________  
 من سورة الفرقان، وذلك على أنه فعل أمر الثنني واأللف ضمري االثنني والنون ٣٦ من اآلية ١

  .املكسورة نون توكيد خفيفة
  .٨٩ سورة يونس ٢

)٣/١١٨٤(  

  

  .اضرِبن: تريد" اضرب الرجلَ: "أن يليها ساكن حنو: أحدمها
  :١ومنه قوله

  تركع يوما والدهر قد رفعه... ال تهني الفقري علَّك أَنْ 
  .٢ألا ملا مل تصلح للحركة عوملت معاملة حرف املد

اضرباء : "دل مهزة وتفتح فتقولوإذا وليها ساكن وهي بعد ألف على مذهب ايز، فزعم يونس أا تب
اضرب الغالم، واضربن "والقياس : وهذا مل تقله العرب، قال: قال سيبويه" اضربناء الغالم"و" الغالم



  .حبذف األلف والنون:  يعين٣"الغالم
__________  

  .هو األضبط بن قريع السعدي، وهو من املنسرح:  قائله١
  .ختضع وتنقاد، واملراد احنطاط احلال" تركع"لغة من لعلك " علك"فعل مضارع من اإلهانة " ني: "اللغة
 فيخفضك الزمان ويرفعه -والدهر قلب-ال حتتقر الفقري وال نه وتستخف به فرمبا يتبدل احلال : املعىن

  .عليك
ال ناهية وني فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد احملذوفة لوقوع " ال ني: "اإلعراب

علَّ " علك"مفعول به " الفقري" يف حمل جزم والفاعل ضمري مستتر فيه -وهي الم الفقري-كن بعدها السا
فعل مضارع منصوب بأن والفاعل " تركع"حرف مصدري " أن"حرف ترج ونصب والكاف امسها 

 أو على حذف -على تأويله باسم الفاعل-ضمري وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر خرب لعل 
قد " قد رفعه"الواو حالية والدهر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة " والدهر"ظرف زمان " يوما"مضاف 

حرف حتقيق رفع فعل ماض والفاعل ضمري واهلاء مفعول واجلملة يف حمل نصب حال من الضمري املستتر 
  .يف تركع
لتخلص من  حيث حذفت نون التوكيد اخلفيفة ل-بكسر اهلاء وسكون الياء-" ال ني: "قوله: الشاهد

 أوهلما مفتوحة فحذف النون -نونني-" ال ينن"التقاء الساكنني، ومها النون والالم يف الفقري، وأصله 
  .اخلفيفة ملا استقبلها ساكن

، ٢/ ٢٣٥، وابن عقيل ٣/ ٣١٨، وابن هشام ٢/ ٥٠٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
، ويف خزانة األدب الشاهد ١/ ١١١، ويف مهعه ١١٠، والسيوطي ص١٣٧وابن الناظم، واملكودي ص

  ,٢/ ١٧٣، ١/ ١٣٥، واملغين ١/ ١٣٦، واإلنصاف ٩/ ٤٣، وشرح املفصل ٩٥٤
  . فحذفت اللتقاء الساكنني٢
  ".اضربا الغالم واضربنا الغالم" أ، ج ويف ب ٣

)٣/١١٨٥(  

  

ذف إذ ذاك كما حيذف بعد ضمة أو كسرة، فإا حت: أن يوقف عليها بعد غري فتحة، يعين: والثاين
  .واو الضمري وياءه ونون الرفع أيضا ويف املعرب: التنوين، ويرد ما حذف ألجلها، أعين

  :وقد نبه على رد احملذوف بقوله
  من أَجلها يف الوصلِ كَان عدما... واردد إذا حذَفْتها يف الوقف ما 

" اضربن يا زيدون: " حذف يف الوصل ألجلها فتقولأنه يرد إىل الفعل املوقوف عليه بعد حذفها ما: يعين



هل "اضربوا واضريب، برد واو الضمري ويائه، وتقول يف : ١"قلت"فإذا وقفت عليهما " اضربن يا هند"و
هل تضربون؟ وهل تضربني؟ برد الواو والياء ونون : ٢"عليهما"إذا وقفت " هل تضربني؟"و" تضربن؟

  :ى حكمها بعد الفتحة فقالمث نبه عل. الرفع؛ لزوال سبب احلذف
  وقْفًا كما تقُولُ يف قفَن قفَا... وأبدلَنها بعد فَتحٍ أَلفَا 

  :٣وذلك لشبهها بالتنوين، وقد ندر حذفها لغري ساكن وال وقف كقوله
  اضرب عنك اهلموم طارقَها

__________  
  . ب، ج١
  . ب٢
  .ليه، وهو من املنسرحمصنوع ع: هو طرفة بن العبد، وقال ابن بري:  قائله٣

  :ومتامه
  ضربك بالسيف قونس الفرس

بفتح القاف وسكون الواو وفتح النون وهو " قونس"من طرق الرجل إذا أتى أهله ليال " طارقها: "اللغة
  .العظم الناتئ بني أذين الفرس

" اهلموم"جار وجمرور متعلق باضرب " عنك"فعل أمر والفاعل ضمري مستتر فيه " اضرب: "اإلعراب
مصدر نوعي " ضربك"بالنصب بدل من اهلموم " طارقها"مفعول به الضرب منصوب بالفتحة الظاهرة 
مفعول " قونس"كضربك بالسيف والباء لالستعانة : مضاف إىل فاعله، وانتصابه برتع اخلافض أي

  .مضاف إليه" الفرس"للمصدر 
ة فحذفت النون وبقيت الفتحة قبلها بفتح الباء؛ ألن أصله اضربن بالنون اخلفيف" اضرب"قوله : الشاهد

  .للضرورة
، وذكره املغين ١١٠، وابن الناظم والسيوطي ص٢/ ٥٠٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٢/ ٣٣٢، واإلنصاف ٩/ ٤٤، وشرح املفصل ٢/ ١٧٣

)٣/١١٨٦(  

  

  :١وكقوله
  كما قيلَ قَبلَ اليومِ خالف تذْكَرا

 بعد غري الفتحة ينايف معىن التوكيد الذي جاءت ألجله؛ ٢"للوقف" اخلفيفة ما ذكر من حذف: فإن قلت
  .إذ ال دليل عليها بعد احلذف



  .إن التوكيد ا إمنا يكون يف الوصل خاصة كما أشار إليه بعضهم: فينبغي أن يقال
  .يرده قلبها بعد الفتحة ألفا يف الوقف، فعلم بذلك أن التوكيد ا ال خيتص بالوصل: قلت

  :تنبيهات
  :اختلف يف الفعل املعرب إذا أكد بالنون على ثالثة أقوال: األول
التفصيل بني أن تباشر فيكون مبنيا، أو ال تباشر فيكون : أنه معرب، والثالث: أنه مبين، والثاين: أحدها

 ويدل على صحته رد نون الرفع عند حذف نون -كما تقدم أول الكتاب-معربا، وهو الصحيح 
  .فدل على أا مقدرة يف الوصل.  الوقفالتوكيد يف

__________  
  .مل أعثر على قائله، وهو من الطويل:  قائله١

  :وصدره
  خالفا لقويل من فيالة رأيه

أصله تتذكرا؛ ألنه مضارع تذكر من " تذكرا" ضعف يف رأيه -بفتح الفاء والياء والالم-" فيالة: "اللغة
  .باب تفعل، فحذفت إحدى التاءين للتخفيف

  .رأيت بعد ذلك سوء املخالفة أو جوزيت به: إن خالفت تذكرت ذلك يعين: املعىن
جار وجمرور متعلق بالفعل " لقويل"منصوب بفعل حمذوف تقديره خالف خالفا " خالفا: "اإلعراب
: جيوز أن يتكون الكاف للتعليل وما مصدرية، واملعىن" كما"ألجل فيالة رأيه : تعليلية؛ أي" من"احملذوف 

واألظهر أن . ألجل القول الذي قيل له قبل اليوم مبا فيه خري وصالح له: الف ألجل ما قيل له؛ أيخ
فعل ماض مبين للمجهول " قيل"الكاف للتشبيه وما مصدرية واملعىن خالف من ضعف رأيه لقويل 

  .فعل أمر" خالف"
  .فنحيث حذف منه نون التوكيد ففتح الفاء؛ إذ أصله خال" خالف"قوله : الشاهد
  ,٢/ ٥٠٥ذكره األمشوين : مواضعه

  . ب، ج٢

)٣/١١٨٧(  

  

  .اخشونْ واخشني: أجاز سيبويه إبداهلا واوا أو ياء حنو: والثاين
وقد نقل عنه إبداهلا واوا بعد الضمة وياء ". اخشوا واخشي: "اخشووا واخشيي، وغريه يقول: فتقول

  .بعد الكسرة مطلقا
اخشيي : وأما يونس فيقول: أن يونس إمنا قال بذلك يف املعتل، فإنه قالوكالم سيبويه يدل على : قلت



  .واخشووا، يزيد الواو والياء بدال من النون اخلفيفة من أجل الضمة والكسرة
وينبغي ملن قال :  مث قال-هذا عمرو ومررت بعمري : ال أرى ذلك إال على قول من قال: وقال اخلليل

  .هل تضربوا؟ جبعل الواو مكان اخلفيفة:  إذا أراد اخلفيفة أن يقول-بقول يونس يف اخشي واخشيوا
إذا وقف على املؤكد باخلفيفة بعد األلف على مذهب يونس والكوفيني أبدلت ألفا، ونص : والثالث

بل ينبغي أن : جيمع بني األلفني فيمد مبقدارمها، وقيل: سيبويه على ذلك عن يونس ومن وافقه، مث قيل
  .ا ويقدر بقاء املبدلة من النون وحذف األوىلحتذف إحدامه

على مذهب يونس زدت ألفا عوض النون، فاجتمع ألفان، فهمزت " اضربان"ويف الغرة إذا وقفت على 
  .وقياسه يف اضرِبنان اضربناْء. انتهى. اضرباء: الثانية فقلت

)٣/١١٨٨(  

  

  :ما ال ينصرف
منا خيرجه عن أصله شبهه بالفعل أو باحلرف، فإن شابه  منصرفا، وإ١"معربا"األصل يف االسم أن يكون 

  . بين، وإن أشبه الفعل بكونه فرعا من وجهني من الوجوه اآلتية منع الصرف٢"معاند"احلرف بال 
  :وملا أراد بيان ما مينع الصرف بدأ بتعريف الصرف فقال

  معنى به يكونُ االسم أمكَنا... الصرف تنوين أتى مبينا 
" إخل... أتى مبنيا: "جنس يشمل مجيع أقسام التنوين، وقد تقدمت أول الكتاب، وقوله" تنوين: "فقوله

مخرج لسائر أقسام التنوين غري املعرب عنه بالصرف واملراد باملعىن الذي يكون به االسم أمكن بقاؤه على 
الصرف تنوين يبني : نه يقولأصالته، ومعىن بقاؤه على أصالته سالمته من شبه احلرف وشبه الفعل، فكأ

غري مشابه فعال وال حرفا، فإن هذا هو املعىن الذي يكون االسم به : كون االسم باقيا على أصالته، أي
  .زائد يف التمكن: أمكن؛ أي

  .وهو أفعل تفضيل من التمكن، وهو شاذ: ٣قيل
  :تنبيهات

 ٤"الصرف: "ن التمكني وحده، وقيلتنوي: مذهب احملققني أن الصرف هو التنوين املذكور؛ أعين: األول
  .هو اجلر والتنوين معا

ختصيص تنوين التمكني بالصرف هو املشهور، وقد يطلق على غريه من تنوين التنكري والعوض : الثاين
  .واملقابلة صرفا

فهم من تعريفه الصرف أن املنصرف ما يدخله التنوين املسمى بالصرف، وأن غري املنصرف ما : الثالث
  . ذلك التنوينال يدخله



__________  
  ".منونا" ب، ج ويف أ ١
  ".معارض" ب، ج ويف أ ٢
  . ب٣
  . ب، ج٤

)٣/١١٨٩(  

  

 ١"باب"ويف هذا التعريف مساحمة، فإن من مجلة ما ال يدخله التنوين الدال على األمكنية : قال الشارح
  .ه بعدإنه غري مصروف؛ ملا سنعرف: مسلمات قبل التسمية، وليس من املتمكن أن يقول

 من الصريف، وهو الصوت؛ ألن يف آخره التنوين ٢"هو: "اختلف يف اشتقاق املنصرف، فقيل: الرابع
 وهو الرجوع، كأنه ٣"من االنصراف: وقيل"من االنصراف يف جهات احلركات، : وهو صوت، وقيل

  .انصرف عن شبه الفعل
 تنوين إىل تنوين، وعن وجه من مسي منصرفا النقياده إىل ما يصرفه عن عدم: وقال يف شرح الكافية

  .وجوه اإلعراب إىل غريه 
مجيع ما ال ينصرف اثنا عشر نوعا، منها مخسة ال تنصرف يف تعريف وال تنكري، وسبعة ال : اخلامس

  .تنصرف يف التعريف وتنصرف يف التنكري، وستأيت مفصلة إن شاء اهللا تعاىل
  :التني فقالوملا شرع يف بيان موانع الصرف بدأ مبا مينع يف احل

 عنطلقا مم التأنيث فألف ...قَعالذي حواه كيفما و فرص  
 متنع صرف ما هي فيه كيفما وقع من كونه -مقصورة كانت أو ممدودة-أن ألف التأنيث مطلقا : يعين

  .نكرة أو معرفة، مفردا أو مجعا، امسا أو صفة
  .صحراء وزكرياء وأشياء ومحراء: حنوذكرى وسلمى ومرضى وسكرى، واملمدودة : فاملقصورة حنو

؛ وذلك ألا الزمة ملا هي فيه، خبالف التاء فإا يف ٤"شيئني"وإمنا استقلت األلف باملنع؛ ألا قائمة مقام 
الغالب مقدرة االنفصال، فهي املؤنث باأللف فرعية من جهة التأنيث، وفرعية من جهة لزوم عالمته، 

  .خبالف املؤنث بالتاء
__________  

  . ب، ج١
  ".تا" ب، ج ويف أ ٢



  . ب، ج٣
  ".سببني" ب، ج ويف أ ٤

)٣/١١٩٠(  

  

  :فرعان
منعت الصرف؛ ألن ألفها للتأنيث، وإن مسيت " قامت كلتا جارتيك: "إذا سمي بكلتا من قولك: األول

ة وليست على لغة كنانة صرفت؛ ألن ألفها إذ ذاك منقلب" رأيت كلتيهما أو كليت املرأتني: "ا من قولك
  .للتأنيث

 مث مسيت به صرفت، وملا ١يا حبلى: إذا رمخت حبلوى على لغة االستقالل عند من أجازه وقلت: الثاين
  :مث قال. ذلك يف كلتا

 ملس فصيف و النوزائدا فَع ...متخ ى بتاء تأنيثرأن ي نم  
 مثال فعالن صفة ال ختتم بتاء التأنيث، ومينع صرف االسم أيضا زائدا فعالن، ومها األلف والنون يف: أي

  :وذلك يشمل نوعني
  .سكران وسكرى، وهو متفق على منع صرفه: ما مؤنث فعلى حنو: أحدمها
حليان لكبرية اللحية، وهذا فيه خالف، والصحيح منع صرفه؛ ألنه وإن مل : ما ال مؤنث له، حنو: واآلخر

رضنا له مؤنثا لكان فعلى أوىل به من فعالنة؛ ألن باب يكن له فعلى وجودا فله فعلى تقديرا؛ ألنا لو ف
 ٢سكران أوسع من باب ندمان، والتقدير يف حكم الوجود بدليل اإلمجاع على منع صرف أكمر وآدر

  .مع أنه ال مؤنث له
  .ندمان وندمانة: واحترز من فعالن الذي مؤنثه فعالنة؛ ألنه مصروف حنو

  :نثه فعالنة يف قولهوقد مجع املصنف ما جاء على فعالن ومؤ
  إذا استثنيت حبالنا... أجِز فعلى لفعالنه 
  وسيفانا وصيحانا... ودخنانا وسخنانا 
  وقَشوانا ومصانا... وصوجانا وعالنا 

  وأبتعهن نصرانا... وموتانا وندمانا 
__________  

نفتاح ما قبلها، وإمنا صرفت ألن  حذفت ياء النسب املشددة للترخيم، مث قلبت الواو ألفا لتحركها وا١
  .األلف ليست للتأنيث، بل هي منقلبة عن الواو

  . لكبري األنثيني-باملد- وهي احلشفة، وآدر -بفتح امليم-لعظيم الكمرة :  أكمر٢



)٣/١١٩١(  

  

، وقد ذيلت ٢"كبش أليان "١"حنو"خمصان لغة يف خمصان، وأليان يف : واستدرك عليه لفظان، ومها
  : بقويلأبياته

  على لغة وأليانا... وزد فيهن مخصانا 
اليوم املظلم، : املمتلئ غيظا، والدخنان: العظيم البطن، وقيل: وال بد من شرح هذه األلفاظ، فاحلبالن

اليوم الذي ال غيم فيه، : الرجل الطويل املمشوق، والصحيان: اليوم احلار، والسيفان: والسخنان
الدقيق : الرجل احلقري، والقشوان: الكثري النسيان، وقيل: ر، والعالنالبعري اليابس الظه: ٣والصوجان

واحد : ، والنصران٤املنادم: البليد امليت القلب، والندمان: اللئيم، واملوتان: الساقني، واملصان
  .النصارى
  ولم صرف ما مؤنثه فعالنة مع أن فيه ما يف سكران من الزيادتني والوصف؟: فإن قلت

أما ال تلحقهما تاء :  الصرف بزياديت فعالن لذاا بل لشبهها بزياديت محراء يف وجوه منهامل ميتنع: قلت
  .التأنيث، وهذا مفقود فيما مؤنثه فعالنة؛ فلذلك صرف

  :تنبيهات
:  حنو-بضم الفاء-أما ال مينعان يف غريه من األوزان كفعالن " زائدا فعالن: "فهم من قوله: األول

  .ما يف غريه بألفي التأنيثخمصان؛ لعدم شبهه
  .لغة بين أسد صرف سكران وبابه؛ ألم يقولون يف مؤنثه فعالنة، فهو عندهم كندمان: الثاين

ما تقدم من أن املنع بزياديت فعالن لشبههما بألفي التأنيث يف محراء، هذا مذهب سيبويه، وزعم : الثالث
  .لف التأنيث، والقوالن عن أيب علياملربد أنه امتنع؛ لكون النون بعد األلف مبدلة من أ

__________  
  . ب١
  .كبري اإللية:  أي٢
  .فاؤه صاد أو ضاد معجمة والمه جيم يف احلالني:  الصوجان٣
  . أما ندمان من الندم فغري مصروف؛ إذ مؤنثه ندمى٤

)٣/١١٩٢(  

  

  . التأنيثومذهب الكوفني أما منعا لكوما زائدتني ال تقبالن اهلاء، ال للتشبيه بألفي
  ممنوع تأنيث بتا كأَشهال... ووصف أصلي ووزنُ أَفْعال 



ومينع الصرف أيضا اجتماع الوصف األصلي ووزن أفعل بشرط أن مينع من التأنيث بالتاء، وذلك : أي
  :يشمل ثالثة أنواع

  .أشهل وشهالء: ما مؤنثه فعالء حنو: أحدها
  .أفضل وفضلى: ما مؤنثة فعلى حنو: والثاين

  .العظيم الكمرة-أكمر : ما ال مؤنثة له حنو: والثالث
فهذه األنواع الثالثة ممنوعة من الصرف للوصف األصلي ووزن أفعل، فإن وزن الفعل به أوىل؛ ألن أوله 

زيادة تدل على معىن يف الفعل دون االسم، فكان لذلك أصال يف الفعل؛ ألن ما زيادته ملعىن أوىل مما 
 خالفا لألخفش فإنه ١ن أنث بالتاء انصرف، حنو أرمل مبعىن فقري، فإن مؤنثه أرملةزيادته لغري معىن، فإ

 ٣"عام أرمل: " جمرى أمحر؛ ألنه صفة وعلى وزنه، وأما قوهلم٢"فإنه جيريه"مينع صرف أرمل مبعىن فقري، 
 كما ٤"ال يعتد به"واحترز باألصلي عن العارض فإنه " سنة رمالء"فغري منصرف؛ ألن يعقوب حكى فيه 

  .سيأيت
  :تنبيهان
وهو الذي ال يقبل - وأدابر -وهو القاطع لرمحه-مثل الشارح ما تلحقه التاء بأرمل وأباتر : األول
 فإن مؤنثهما أباترة وأدابرة، أما أرمل فواضح، وأما أباتر وأدابر فال حيتاج هنا إىل ذكرمها؛ إذ مل -نصحا

 أفعل، وإمنا ذكرمها يف شرح الكافية؛ ألنه علق املنع  على وزن٥"املنع"يشملهما كالم الناظم فإنه علق 
  .اجلمل السريع- ٦بوزن الفعل ومل خيصه بأفعل؛ ولذلك احترز أيضا من يعمل

__________  
  . لضعف شبهه بلفظ املضارع؛ ألن تاء التأنيث ال تلحقه١
  ".جلريه" ب، ويف أ، ج ٢
  .قليل املطر والنفع:  أي٣
  ".ال يفيد" ب، ج ويف أ ٤
  ".النظم" ب، ج ويف أ ٥
  .بوزن يفرح ومؤنثه يعمله:  يعمل٦

)٣/١١٩٣(  

  

أحيمر : األوىل تعليق احلكم على وزن الفعل الذي هو به أوىل، ال على وزن أفعل ليشمل حنو: الثاين
أبطر، وإن مل يكن حال التصغري على : وأفيضل من املصغر، فإنه ال ينصرف لكونه على وزن الفعل حنو

  .وزن أفعل



  :مث صرح مبفهوم قوله أصلي فقال
 هعارض الوصفي وألغني ...هكأربع وعارض اإلمسي  

  :فاألقسام ثالثة
  .أشهل، وال إشكال يف منعه: ما وصفيته أصلية باقية حنو: فاألول
  ".وبنسوة أربع"ذليل : أي" مررت برجل أرنب: "ما وصفيته عارضة حنو: والثاين

  .عارضة، وأربع أحق بالصرف؛ ألن فيه تاء التأنيث أيضافهذا يصرف إلغاء للوصفية ال
ما وصفيته اصلية فغلبت عليه االمسية، فهذا مينع إلغاء لالمسية العارضة واعتبارا لألصل، وقد : والثالث

  :مثل بقوله
  يف األصل وصفا انصرافُه منِع... فاألدهم القيد لكونه وضع 

  .فيها نقط كالرقمحلية : للحية، وأرقم: للقيد، وأسود: أدهم
فهذه أوصاف يف األصل غلبت عليها االمسية، وهي غري منصرفة نظرا إىل أصلها، وذكر سيبويه أن كل 

، وأن العرب مل ختتلف يف منع هذه الستة من ١العرب ال تصرفها كما مل تصرف أبطح وأبرق وأجرع
ف أبطح وأبرق وأجرع الصرف، وإن استعملت استعمال األمساء، وحكى غريه أن من العرب من يصر

مالحظة لالمسية، وقد نبه على ذلك يف التسهيل وذكر ابن جين أن هذه األمساء كلها قد تصرف، مث 
  :قال

  مصروفة وقد ينلن املنعا... وأجدل وأخيل وأفعى 
__________  

هو أرض خشنة فيها : هو املكان املستوى، وأبرق: هو سيل واسع فيه دقاق احلصى، وأجرع:  أبطح١
  .ارة وطني ورمل خمتلطةحج

)٣/١١٩٤(  

  

أكثر العرب تصرف أجدال وهو الصقر، وأخيال وهو طائر عليه نقط كاخليالن، وأما أفعى فال مادة له 
  .يف االشتقاق، لكن ذكره يقارنه تصور إيذائها فأشبهت املشتق

  :تنبيه
و لقوهلم أفعوان، وقال أفعل، فاهلمزة زائدة لقوهلم مفعاة وألفها عن وا: اختلف يف وزن أفعى فقيل

مقلوب وأصله أفوع وهو من فوعة : هو مقلوب وأصله أيفع هو من يافع، وقال أبو الفتح: الفارسي
  .السم

 ربتععدلٍ مع وصف م نعره... وميف لفظ مثىن وثُالث وأُخ  



  :العدل صرف لفظ أويل باملسمى إىل لفظ آخر، وهو مينع الصرف مع الوصف يف موضعني
  .املعدول يف العدد إىل مفعل حنو مثىن، أو فعال حنو ثالث: أحدمها
  .أخر مقابل آخرين: والثاين

  .أما املعدول يف العدد يف مفعل أو فعال فاملانع له عند سيبويه واجلمهور العدل والوصف
أما العدل فعن أمساء العدد، فأحاد وموحد معدوالن عن واحد واحد ومثىن وثُناء معدوالن عن اثنني 

أُولي {: فألن هذه األلفاظ مل تستعمل إال نكرات، إما نعتا حنو. نني، وكذا سائرها، وأما الوصفاث
 وإما خربا ٢} فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْنى وثُلَاثَ{:  وإما حاال حنو١} أَجنِحة مثْنى وثُلَاثَ

وإضافتها قليلة، وذهب الزجاج : أل، قال يف االرتشاف، وال تدخلها ٣" صالة الليل مثىن مثىن: "حنو
  .إىل أن املانع هلا العدل يف اللفظ ويف املعىن

  .أما يف اللفظ فظاهر، وأما يف املعىن فألن مفهوماا تضعيف أصوهلا فصار فيها عدالن
__________  

  . من سورة فاطر١ من اآلية ١
  . من سورة النساء٣ من اآلية ٢
  .والثانية للتوكيد" صالة"األوىل خرب " مثىن. "د التأكيد ال إلفادة التكرير وإمنا كرر لقص٣

)٣/١١٩٥(  

  

  .، فاملانع له أيضا العدل والوصف١املعدول وهو مجع أخرى أنثى آخر بفتح اخلاء" أخر"وأما 
فعل إنه معدول عن األلف والالم؛ ألنه من باب أ: أما الوصف فظاهر، وأما العدل فقال أكثر النحويني

  .التفضيل، فحقه أال يجمع إال مقرونا بأل كالصغر والكرب
أنه معدول عن أخر مرادا به مجع املؤنث؛ ألن حقه أن يستغىن فيه بأفعل عن فُعل لتجرده من : والتحقيق

  ".رأيتها مع نساء أكرب منها: "أل، كما يستغىن بأكرب عن كرب يف حنو
  :تنبيه

  .٢رة فيصرف؛ النتفاء العدلمجع أخرى مبعىن آخ" أخر"قد يكون 
والفرق بني أخرى أنثى آخر، وأخرى مبعىن آخرة أن تلك ال تدل على االنتهاء، ويعطف عليها مثلها من 

 وأما أخرى مبعىن آخرة فتدل على االنتهاء وال يعطف ٣"جاءت امرأة أخرى وأخرى: حنو"صنف واحد 
 وكان ٥} قَالَت أُولَاهم لأُخراهم{:  قوله تعاىل يف٤"األوىل"عليها مثلها من جنس واحد، وهي املقابلة 

  .٦ينبغي أن حيترز عنها كما احترز يف الكافية والتسهيل بقوله مقابل آخرين
  من واحد ألربع فليعلَما... ووزنُ مثْنى وثُالثَ كهما 



متناعه من الصرف للعدل أن ما وازن مثىن وثالث من املعدول من واحد إىل أربع، فهو مثلها يف ا: يعين
أحاد وموحد وثناه ومثىن وثالث ومثلث ورباع : والوصف، فهذه مثانية ألفاظ متفق على مساعها وهي
  ".خممس وعشار ومعشر: "وروي عن بعض العرب: ومربع؛ ولذلك اقتصر عليها، قال يف شرح الكافية

__________  
  . مبعىن مغاير١
} ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ{، } أَنَّ علَيه النشأَةَ الْأُخرىو{:  بدليل-بالكسر- ألن مذكرها آخر ٢

  . أمشوين٢/ ٥١٦هـ. فليست من باب أفعل التفضيل
  . أ، ب٣
  ".األوىل" ب، ج ويف أ ٤
  . من سورة األعراف٣٩ من اآلية ٥
  : قال٦

  مقابال آلخرين فاحصرا... ومنع الوصف وعدل أخرا 

)٣/١١٩٦(  

  

ومل يرد غري ذلك، وظاهر كالمه يف التسهيل أنه قد مسع مخاس أيضا، واختلف فيما مل يسمع على ثالثة 
  :مذاهب
أنه يقاس على ما مسع وهو مذهب الكوفيني والزجاج، ووافقهم الناظم يف بعض نسخ التسهيل، : أحدها

  .وخالفهم يف بعضها
  .ع، وهو مذهب مجهور البصرينيأنه ال يقاس عليه، بل يقتصر على املسمو: والثاين

  .أنه ال يقاس على فُعال لكثرته، ال على مفْعل: والثالث
والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إىل عشرة، وحكى البناءين أبو عمرو : قال أبو حيان

  .وحكى أبو حامت وابن السكيت من أحاد إىل عشار، ومن حفظ حجة على من مل حيفظ. الشيباين
  :تنبيه

ادخلوا ثُالث ثُالث، : "تقول العرب: أجاز الفراء صرف هذه األلفاظ مذهوبا ا مذهب األمساء قال
  .والوجه أال جنري، انتهى، ومنع ذلك غريه" وثُالثا ثُالثا

  أو املفاعيل مبنعٍ كَافال... وكُن جلمعٍ مشبِه مفاعال 
له يف اآلحاد وهو كألف التأنيث يف أنه يستقل اجلمع املشبه مفاعل أو مفاعيل هو اجلمع الذي ال نظري 

  .مبنع الصرف وحده لقيامه مقام شيئني، فإن فيه فرعية من جهة اجلمع وفرعية من جهة عدم النظري



ويعين بالشبه أن يكون أوله مفتوحا وثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن، وما يلي األلف 
مساجد : أن يكون أوله ميما، بل يدخل فيه ما أوله ميم حنومكسور لفظا أو تقديرا، وال يشترط 

دراهم ودنانري؛ ألن املعترب موافقته ملفاعل ومفاعيل يف اهليئة ال يف : ومصابيح، وما أوله غري ميم حنو
  .الوزن

وفهم من تقييد أوسط الثالثة بأنه ساكن أن حنو صياقلة منصرف لتحركه، وإمنا كان منصرفا ألن له يف 
  . نظريا، وذلك طواغية وكراهية وحنومهااآلحاد

)٣/١١٩٧(  

  

 -مجع عبالة-األلف بأن يكون مكسورا أن ما ليس كذلك منصرف حنو عبال " تايل"وفهم من تقييد 
الثقل، يقال : على حد مثرة ومثر؛ ألن الساكن الذي يلي األلف يف عبال الحظ له يف احلركة، والعبالة

  .اشتراط حركة ما بعد األلف:  مذهب سيبويه واجلمهور، أعينثقله، هذا: ألقى عليه عبالته أي
-هباي : وذهب الزجاج إىل أنه ال يشترط ذلك، فأجاز يف تكسري هيب أن تقول: قال يف االرتشاف

وأصل الياء عندي السكون ولوال ذلك ألظهرا، انتهى، وظهر من ذكر التقييد أن حنو :  قال-باإلدغام
  .له دوابب، فهو على مثال مفاعل تقديرادواب غري منصرف؛ ألن أص

  رفعا وجرا أجرِه كَسارِي... وذا اعتاللٍ منه كاجلواري 
  :ما كان من اجلمع املوازن مفاعل معتال فله حالتان

  .أن يكون آخره ياء قبلها كسرة حنو جوار: إحدامها
  .أن تقلب ياؤه ألفا حنو عذارى: واألخرى

: فتقول" املنصرف"ري يف رفعه وجره جمرى سارٍ وحنوه من املنقوص فإن كان آخره ياء قبلها كسرها أج
  ".مررت بسارٍ"و" هو سارٍ: "بالتنوين وحذف الياء، كما تقول" مررت جبوارٍ"و" هؤالء جوارٍ"

 كما -بفتح آخره من غري تنوين-" رأيت جواري: "وأما يف نصبه فيجري جمرى موازنة الصحيح فتقول
  .قلبت ياؤه ألفا قدر إعرابه ومل ينون حبال، وال خالف يف ذلك، فإن "رأيت مساجد: "تقول

  ".وذا اعتالل: "مل ينبه يف النظم على هذا، بل يف قوله: فإن قلت
  ".كاجلواري: "قيد بقوله: قلت

  :تنبيهات
اختلف يف تنوين جوار وحنوه رفعا وجرا، فذهب سيبويه إىل أنه تنوين عوض عن الياء احملذوفة، : األول
ن صرف، وذهب املربد والزجاج إىل أنه تنوين عوض عن الياء مث حذفت الياء اللتقاء الساكنني، ال تنوي

  وذهب األخفش إىل أنه



)٣/١١٩٨(  

  

تنوين صرف؛ ألن الياء ملا حذفت ختفيفا زالت صيغة مفاعل، وبقي اللفظ كجناح فانصرف، والصحيح 
  .مذهب سيبويه

 كان عوضا عن احلركة لكان ذو األلف أوىل به من ذي وأما جعله عوضا عن احلركة فضعيف؛ ألنه لو
  .الياء؛ ألن حاجة املتعذر إىل التعويض أشد وألحلق مع األلف والالم كما أحلق معهما تنوين الترمن

وأما كونه للصرف فضعيف؛ ألن الياء حذفت ختفيفا وثبوا منوي؛ ولذلك بقيت الكسرة دليال عليها، 
  .بلها حرف إعرابولو مل تكن منوية جلعل ما ق

  إذا جعل عوضا عن الياء، فما سبب حذفها أوال؟: فإن قلت
ملا كانت ياء املنقوص قد حتذف ختفيفا ويكتفى بالكسرة اليت قبلها، وكان : قال يف شرح الكافية: قلت

ل املنقوص الذي ال ينصرف أثقل، التزموا فيه من احلذف ما كان جائزا يف األدىن ثقال؛ ليكون لزيادة الثق
ذهب املربد إىل أن فيما ال ينصرف : انتهى، وقال الشارح. زيادة أثر؛ إذ ليس بعد اجلواز إال اللزوم

تنوينا مقدرا، بدليل الرجوع إليه يف الشعر، وحكموا له يف جوار وحنوه حبكم املوجود، وحذفوا ألجله 
، وهو بعيد؛ ألن احلذف الياء يف الرفع واجلر لتوهم التقاء الساكنني، مث عوضوا عما حذف التنوين
  .انتهى. ملالقاة ساكن متوهم الوجود مما مل يوجد له نظري، وال حيسن ارتكاب مثله

  .املشهور عن املربد أن التنوين عنده عوض من احلركة كما نقل يف شرح الكافية: قلت
صنف ما ذكر من تنوين جوار وحنوه يف اجلمع يف رفعه وجره متفق عليه، نص على ذلك امل: الثاين

وغريه، وما ذكره أبو علي من أن يونس ومن وافقه ذهبوا إىل أنه ال ينون، وال حتذف ياؤه، وأنه جير 
  .بفتحة ظاهرة وهم، وإمنا قالوا ذلك يف العلم، وسيأيت بيانه

فعالمة جره فتحة مقدرة على الياء؛ ألن غري منصرف، وإمنا قدرت مع " مررت جبوار: "إذ قلت: الثالث
  .حة؛ ألا نابت عن الكسرة، فاستثقلت لنيابتها عن املستثقلخفة الفت

)٣/١١٩٩(  

  

أن : اعلم أن باب جوار وإن جرى جمرى سار يف اجلر والرفع فهو خيالفه من وجهني؛ أحدمها: الرابع
أن تنوين جوار تنوين عوض، وتنوين سار تنوين : واآلخر. جره بفتحة مقدرة وجر سار بكسرة مقدرة

  .يانهصرف، وتقدم ب
  .يوهم أن عالمة جرمها واحد، وأن تنوينهما واحد" أجره كساري: "قوله: فإن قلت

  .يف اللفظ فقط، وإن كان التقدير خمتلفا" أجره كساري: "إمنا أراد: قلت



  شبه اقتضى عموم املنعِ... ولسراويلَ ذا اجلمع 
ن الصرف لشبهه باجلمع يف الصيغة اعلم أن سراويل اسم مفرد أعجمي جاء على وزن مفاعيل، فمنع م

املعتربة؛ وذلك أن بناء مفاعل ومفاعيل ال يكونان يف كالم العرب إال جلمع أو منقول عن مجع، فحق ما 
  : ولكن بثالثة شروط١"اجلمعية"وازما أن مينع الصرف وإن فقدت منه 

 فإن أصلهما ميين وشامي، ميان وشآم،: أال تكون ألفه عوضا عن إحدى ياءي النسب حتقيقا حنو: األول
ام ومثان، فإن ألفهما موجودة قبل، فكأم : فحذفت إحدى الياءين وعوض منها األلف، أو تقديرا حنو

  .نسبوا إىل فَعل أو فَعل مث حذفوا إحدى الياءين وعوضوا األلف
ألن ألفه ال فهذه األلفاظ مصروفة وإن كانت على مثال مفاعيل؛ ألن ألفها عوض ففارقت اجلمع بذلك 

  .تكون عوضا
 -بالضم-توان وتدان؛ ألن وزما يف األصل تفاعل : أال تكون كسرة ما يلي األلف عارضة حنو: الثاين

  .فهذا أيضا منصرف؛ ألنه خالف اجلمع بعروض الكسرة. فجعل مكان الضم كسرة لتصح الياء
 فإن ياء ٣ وظفاري-الناصروهو - ياء مشددة عارضة حنو حواري ٢"بعد الكسرة"أال يكون : الثالث

  النسب يف ذلك مقدرة االنفصال فخالف بذلك
__________  

  ".الصرفية اجلمعية" ب، ج ويف أ ١
  ".بدل الكسرة" أ، ج ويف ب ٢
  . نسبة إىل ظفار بوزن قطام مدينة باليمن٣

)٣/١٢٠٠(  

  

رف؛ ألن ما بعد األلف  فغري منص-مجع خبيت-اجلمع؛ ألن ما بعد ألفه غري مقدر االنفصال، وأما خبايت 
  .ليس بعارض، ولو نسب إىل خبايت ال تصرف لعروض ياءي النسب

وضابط ذلك أن الياء إن تقدم وجودها على األلف وجب املنع وإال صرف سواء سبق وجود األلف 
  .كظفاري، أو كانا غري منفكني كحواري

اعيل فمنع الصرف؛ لوجود  أعجمي جاء على مثال مف١"مفرد"إذا تقدر هذا فاعلم أن سراويل اسم 
إىل أنه " اقتضى عموم املنع: "ونبه بقوله" وسراويل ذا اجلمع شبه: "صيغة اجلمع فيه؛ وهلذا أشار بقوله

  .املنع والصرف: ممنوع من الصرف وجها واحدا خالفا ملن زعم أن فيه وجهني
  .إن صرفه مل يثبت عن العرب: وقال املصنف

  . يصرفه يف النكرة إذا جعل امسا مفردانقل األخفش أن بعض العرب: قلت



  :تنبيهات
ذهب بعضهم إىل أن سراويل عريب، وأنه مجع سروالة يف التقدير، مث أطلق اسم جنس على هذه : األول

  .اآللة املفردة، ورد بأن سروالة مل يسمع
  :٢وأما قوله

__________  
  . أ، ب١
  .من املتقاربالبيت مصنوع، وهو : مل أعثر على قائله، وقيل:  قائله٢

طالب العطف وهو " ملستعطف" وهو الدناءة يف األصل واخلساسة يف الفعل -بضم الالم-" اللؤم: "اللغة
  .الشفقة

مبتدأ مؤخر " سروالة"جار وجمرور متعلق مبحذوف " من اللؤم"جار وجمرور خرب مقدم " عليه: "اإلعراب
الفاء للتعليل وليس فعل ماض " فليس"للؤم سروالة كائنة عليه من ا: مرفوع بالضمة الظاهرة والتقدير

فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه، واجلملة يف حمل نصب " يرق"ناقص وامسها ضمري مستتر فيه 
  .جار وجمرور متعلق به" ملستعطف"خرب ليس 

إن سراويل مجع سروالة، وإن سراويل منع من الصرف : حيث احتج به من قال" سروالة"قوله : الشاهد
  .ه مجعالكون

/ ٢٥، وابن الناظم، والسيوطي يف مهع اهلوامع ٢/ ٥٢٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
١.  

)٣/١٢٠١(  

  

  فليس يرق ملستعطف... عليه من اللؤم سروالةٌ 
  .فشاذ، ال حجة فيه

ي سروال، والذ: من العرب من يقول: ذكر األخفش أنه مسع من العرب سروالة، وقال أبو حامت: قلت
  :يرد به هذا القول وجهان

  .أن سروالة لغة يف سراويل؛ ألا مبعناه وليس مجعا هلا كما ذكر يف شرح الكافية: أحدمها
  .أن النقل مل يثبت يف أمساء األجناس، وإمنا يثبت يف األعالم: واآلخر

 اجلمع سراويل مؤنث فلو سمي به مث صغر امتنع صرفه للعلمية والتأنيث وإن زالت صيغة: الثاين
  .بالتصغري

  :١شذ منع صرف مثان تشبيها له جبوار يف قوله: الثالث



  ... ........................يحدو مثاين مولَعا بلقاحها 
  .واملعروف فيه الصرف، وقيل مها لغتان

__________  
ادة، وهو من قائله أعرايب قاله أبو اخلطاب ومل ينسبه، ونسبه السريايف البن مي: قال العيين:  قائله١

  .الكامل
  :وعجزه

  حىت مهمن بزيفة اإلرتاج
بفتح الالم من أولع بالشيء إذا أغرم به " مولعا"من احلدو وهو سوق اإلبل والغناء هلا " حيدو: "اللغة

 فهو مجع لقوح، -بكسر الالم- وهو ماء الفحل، وهو املراد هنا، وأما اللقاح -بفتح الالم-" اللقاح"
 من أرجتت الناقة إذا أغلقت -بالكسر-" اإلرتاج" امليلة -بفتح الزاي-" الزيفة"ب وهي الناقة اليت حتل

  .قصدن بامليل عن اإلرتاج: أي" مهمن"رمحها على املاء 
حال من الضمري الذي يف حيدو " مولعا"فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه " حيدو: "اإلعراب

يف حمل نصب على املفعولية " بزيفة" من الفعل والفاعل مجلة" مهمن"للغاية " حىت"جار وجمرور " بلقاحها"
  .مضاف إليه" اإلرتاج"

  .حيث منع صرفه للضرورة تشبيها له مبساجد" مثاين: "قوله: الشاهد
  .، وابن الناظم٢/ ٥٢٢ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٢٠٢(  

  

 قأو مبا لَح يموإِنْ به س ...قحي همنع به فاالنصراف  
 أن ما سمي به من اجلمع الذي على مفاعل أو مفاعيل أو مبا أحلق به كسراويل فحقه أن مينع من :يعين

  .١ و مقدر كشراحيل-اسم رجل-الصرف، سواء كان منقوال عن مجع حمقق كمساجد 
والعلة يف منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة اجلمعية أو قيام العلمية مقامها، فلو طرأ : قال الشارح

  .انتهى. كريه انصرف على مقتضى التعليل الثاين دون األولتن
مذهب سيبويه أنه ال ينصرف بعد التنكري لشبهه بأصله، ومذهب املربد صرفه لذهاب اجلمعية، : قلت

وعن األخفش القوالن، والصحيح قول سيبويه؛ ألم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس مجعا 
  .على الصحيح

نام لَما والعكَّبرم فَهرص يكَرِبا... عدعجٍ حنو مزم بيكرت  
  :قد تقدم أن ما ال ينصرف على ضربني



  .ما ال ينصرف ال يف تنكري وال تعريف: أحدمها
  .ما ال ينصرف يف التعريف وينصرف يف التنكري: والثاين

  :وقد فرغ من الكالم عن الضرب األول، فشرع يف الثاين وهو سبعة أقسام
، بل يرتل ٢"بإضافة وال بإسناد"املركب تركيب املزج، واملراد به جعل االمسني امسا واحدا ال : األول

  :ثانيهما من األول مرتلة تاء التأنيث، وهو نوعان
  .ما ختم بويه فهو مبين على األشهر: النوع األول

  فلم لَم حيترز عنه هنا؟: فإن قلت
  :عن ذلك أجوبة: قلت

  .يقيد إطالقه" معديكربا ":أن قوله: أحدها
  .أشار إىل أنه مبين يف باب العلم فاكتفى بذلك: والثاين

__________  
  . اسم لعدة أشخاص، من احملدثني والصحابة١
  . أ، ج٢

)٣/١٢٠٣(  

  

أن يكون أطلق ليدخل يف إطالقه ما ختم بويه على لغة من أعربه، وال يرد على لغة من بناه؛ : والثالث
  .منا وضع للمعربات، وقد تقدم ذكره يف العلمألن باب الصرف إ

  :ما ختم بغري ويه، فهذا فيه ثالثة أوجه: والنوع الثاين
إال أن " بعلبك: "وهو األصح أن يعرب إعراب ما ال ينصرف، ويبين صدره على الفتح، حنو: أحدها

 على الفتح لترتل عجزه وإمنا بين" باذجنانة: "أو نونا حنو: فإا تسكن، قيل" معدي كرب: "يكون ياء حنو
مرتلة تاء التأنيث، وإمنا مل تفتح الياء وإن كانت تفتح قبل تاء التأنيث؛ ألن التركيب مزيد ثقل فخص 

  .مبزيد خفة
أن يضاف صدره إىل عجزه فيعرب صدره مبا تقتضيه العوامل، ويعرب عجزه باجلر : والوجه الثاين

فإن كان فيه مع العلمية سبب يؤثر منع الصرف كهرمز لإلضافة وجيعل العجز على هذه اللغة كاملستقل 
  .موت من حضرموت: من رام هرمز؛ فإن فيه العجمة وإال صرف حنو

  .فمصروف يف اللغة املشهورة، وبعض العرب ال يصرفه جبعله مؤنثا" معدي كرب"فأما كرب من 
  :تنبيه

 هذه اللغة استصحب وأضيف صدره إىل عجزه على" معدي كرب: " ياء حنو١إذا كان آخر الصدر



  .سكون يائه يف كل األحوال الثالثة
ألن من العرب من يسكن هذه الياء يف النصب مع اإلفراد تشبيها باأللف، فالتزم يف : قال املصنف

  .انتهى. التركيب لزيادة الثقل ما كان جائزا يف اإلفراد
  .تفتح يف النصب وتسكن يف الرفع واجلر: وقال بعضهم

ن يبين صدره وعجزه على الفتح ما مل يعتل األول فيسكن تشبيها خبمسة عشر، وأنكر أ: والوجه الثالث
  .٢بعضهم هذه اللغة، وقد نقلها اإلثبات

__________  
  ".العجز" أ، ج ويف ب ١
  . وهو الثقة-بفتح املثلثة وسكون املوحدة-مجع ثَبت :  األثبات٢

)٣/١٢٠٤(  

  

  :تنبيهات
  .من تركيب اإلضافة وتركيب اإلسناد، وقد تقدم محلها يف العلم" تركيب مزج: "احترز بقوله: األول

 الكوفيون إضافة ١"فيه"فمتحتم البناء عن البصريني، وأجاز " مخسة عشر: "وأما تركيب العدد حنو
  :صدره إىل عجزه، وسيأيت يف بابه، فإن مسي به ففيه ثالثة أوجه

  .أن تقره على حاله: أحدها
  .ما ال ينصرفأن تعربه إعراب : والثاين

  .أن يضاف صدره إىل عجزه: والثالث
إذا مسي به أضيف . ٢"شغر بغر، وبيت بيت، وصباح مساء: "وأما تركيب األحوال والظروف حنو

  .جيوز فيه التركيب والبناء: صدره إىل عجزه وزال التركيب، هذا رأي سيبويه وقيل
  هاناكغطَفَان وكأَصب... كَذاك حاوِي زائدي فَعالنا 

محدان وعثمان : مع العلمية يف وزن فعالن ويف غريه حنو" الصرف"أن زائدي فعالن مينعان : يعين
  .وعمران وغطفان وأصبهان، وقد نبه على التعميم بالتمثيل

__________  
  . أ، ج١
متفرقني من أشغر يف : ذهب القوم شغر بغر؛ أي:  يقال-بفتح الغني مع فتح أوله وكسره- شغر بغر ٢

  .سقط؛ ألم بتفرقهم يباعد بعضهم عن بعض: البلد أبعد، وبغر النجم
هو جاري بيت بيت، وأصله بيتنا مالصقا لبيته، فحذف اجلار وهو الالم وركب : تقول: بيت بيت



االمسان وعامل احلال ما يف قوله جاري من معىن الفعل، فإنه يف معىن جماوري، وجوزوا أن يكون اجلار 
كل صباح : فالن يأتينا صباح مساء؛ أي: يقدر جار أصال بل العاطف صباح مساء؛ تقولاملقدر إىل وأال 

: ومساء فحذف العاطف وركب الظرفان قصدا للتخفيف، ولو أضفت فقلت صباح مساء جلاز أي
  .اهـ صبان. صباحا مقترنا مبساء

)٣/١٢٠٥(  

  

  :تنبيهات
دة منع الصرف، وإن قدرت أصلية صرف قد يكون يف النون اعتباران، فإن قدرت النون زائ: األول

  .١إن جعل من احلس امتنع أو من احلسن انصرف" حسان: "حنو
  .إن جعل من شاط امتنع، أو من شطن انصرف: وشيطان

ولو مسيت برمان فذهب اخلليل وسيبويه إىل منع الصرف؛ لكثرة زيادة النون يف حنو ذلك، وذهب 
، ويأيت الكالم على ٢"أرض مرمنة: "ثر، ويؤيده قول بعضهماألخفش إىل صرفه؛ ألن فعاال يف النبات أك

  .زيادة النون يف التصريف إن شاء اهللا تعاىل
فإن " أصيالل"إذا أبدل من النون الزائدة الم منع الصرف، إعطاء للبدل حكم املبدل، مثال ذلك : الثاين

كس أصيالن، ومثال أصله أصيالن، فلو مسي به منع الصرف ولو أبدل من حرف أصلي نون صرف، بع
  .يف حناء، أبدلت مهزته نونا" حنان"ذلك 

: ذهب الفراء إىل منع الصرف للعلمية وزيادة ألف قبل نون أصلية، تشبيها هلا بالزائدة، حنو: والثالث
  .، والصحيح صرف ذلك"بيان"و" سنان"

  وشرطُ منعِ العار كَونه ارتقَى... كَذَا مؤنثٌ اء مطلقا 
قفَو قَرور أو سأو كَج الثَّالث  ...ذَكَر اسم امرأة ال اسم ديأو ز  

  :لفظي ومعنوي: من موانع الصرف التأنيث، وهو ضربان
عائشة وطلحة : إن كان باأللف فقد تقدم حكمه، وإن كان بالتاء منع مع العلمية مطلقا حنو: فاللفظي

  .وهبة
 يف حتتم منعه أن يكون زائدا على ثالثة أحرف حنو زينب؛ أيضا مينع مع العلمية ولكن يشترط: واملعنوي

ألن الرابع منه يرتل مرتلة هاء التأنيث أو متحرك الوسط حنو سقر؛ ألن احلركة قامت مقام الرابع خالفا 
  البن األنباري، فإنه جعله

__________  



  . من احلس وزنه فعالن؛ ومن احلسن وزنه فعال١
  . كثرية الرمان:واملعىن. رمنة:  ويف نسخة ب٢

)٣/١٢٠٦(  

  

ذا وجهني، وما ذكره يف البسيط من أن سقر ممنوع الصرف باتفاق، ليس كذلك، أو يكون أعجميا حنو 
 ألن العجمة ملا انضمت إىل التانيث والعلمية حتتم املنع، وإن كانت العجمة ال متنع -اسم بلد-جور 

ت حتتم املنع، وحكى بعضهم فيه اخلالف فيجعل صرف الثالثي ألا هنا مل تؤثر منع الصرف، وإمنا أثر
 ألنه حصل بنقله إىل -إذا مسي به امرأة-جور مثل هند يف جواز الوجهني، أو منقوال من مذكر حنو زيد 

هذا مذهب سيبويه واجلمهور، وذهب عيسى بن عمر وأبو زيد واجلرمي . التأنيث نقل عادل خفة اللفظ
  .النقل عن يونسواختلف . واملربد إىل أنه ذو وجهني

مث نبه على أن الثالثي الساكن الوسط إذا مل يكن أعجميا وال منقوال عن مذكر جيوز فيه املنع والصرف 
  :بقوله

 قبواملنع أحق... وجهان يف العادم تذكريا س جمة كهندوع  
  .فمن صرفه نظر إىل خفة السكون، ومن مل يصرفه نظر إىل وجود السببني ومل يعترب اخلفة

الصرف أفصح، قال ابن : د صرح بأن منعه أحق من صرفه وهذا مذهب اجلمهور، وقال أبو عليوق
ألن : قال الزجاج.  إىل أنه متحتم املنع-واألخفش: قيل-وهو غلط جلي، وذهب الزجاج : هشام

السكون ال يغري حكما أوجبه اجتماع علتني مينعان الصرف، وذهب الفراء إىل أن ما كان اسم بلد ال 
  .، فلم يكثر يف الكالم خبالف هند١؛ ألم ال يرددون اسم البلدة على غريها"فيد: "ز صرفه حنوجيو

  :تنبيهات
ال فرق يف ذلك بني ما سكونه أصلي كهند، أو عارض بعد التسمية كفخذ أو اإلعالل كدار، : األول

  .ففي ذلك وجهان، أجودمها املنع
__________  

أن االشتراك اللفظي يف أمساء البلدان قليل، "  اسم البلدة على غريهاألم ال يرددون: " مراده بقوله١
  .فهم ال يطلقون اسم بلدة على بلدة أخرى إال نادرا، خبالف األناسي، فإن االشتراك يف أمسائهم كثري

)٣/١٢٠٧(  

  



نع أجود كما وظاهر التسهيل أن امل. إذا كان املؤنث ثنائيا حنو يد جاز فيه الوجان ذكرمها سيبويه: الثاين
  .يف هند، وقول صاحب البسيط يف يد صرفت بال خالف غري صحيح

وهي ألفاظ -إذا صغر حنو هند حتتم منعه لظهور التاء حنو هنيدة، فإن صغر بغري تاء حنو حريب : الثالث
  . انصرف-مسموعة

ا إىل أنه ال إذا سمي مذكر مبؤنث، فإن كان ثالثيا صرف مطلقا خالفا للفراء وثعلب؛ إذ ذهب: الرابع
  .ينصرف سواء حترك وسطه حنو فخذ أم سكن حنو حرب

 وإن كان زائدا على الثالثة لفظا حنو سعاد، أو تقديرا كلفظ حنو -والبن خروف يف متحرك الوسط 
  . بالنقل منع من الصرف١جيل خمفف جيأل

ء يف الوقف فلم عدل مذهب سيبويه والبصريني أن عالمة التأنيث تاء، واهلاء عندهم بدل التا: فإن قلت
  ؟"كذا مؤنث اء مطلقا: "عن التعبري بالياء يف قوله

كأن عدل إىل اهلاء احترازا من تاء بنت وأخت، فإما تاء إحلاق بنيت الكلمة عليها، فليس : قلت
  .حكمها حكم اهلاء

ما إذا سما رجل مصروفان، وقياس هذا أ ميما امرأة وقد نص سيبويه على أن بنتا وأختا إذا س مي
جيوز فيهما الوجهان كهند، وقد ذهب قوم إىل أن تاء بنت وأخت للتأنيث فمنعومها الصرف يف املعرفة، 

  .ونقله بعضهم عن الفراء
هنيدة، : قد تقرر أن املؤنث بال عالمة ظاهرة فيه تاء مقدرة؛ ولذلك ترد يف التصغري، فيقال: فإن قلت

  ؟"ع العاروشرط من: "فكيف مساه عاريا يف قوله
  .العاري من العالمة لفظا، وهو واضح: يعين: قلت

  زيد على الثالث صرفه امتنع... والعجمي الوضع والتعريف مع 
من موانع الصرف العجمة مع العلمية، فإذا كان االسم من أوضاع العجم وهو علم امتنع صرفه 

  :بشرطني
__________  

  .ضبعان:  اسم للضبع األنثى، ويقال للذكر١

)٣/١٢٠٨(  

  

  .بكونه علما يف لغتهم: أن يكون عجمي التعريف أيضا أعين: أحدمها
إبراهيم وإمساعيل وإسحاق، واحترز بالشرط : أن يكون زائدا على ثالثة أحرف، وذلك حنو: الثاين

  :األول عن نوعني



فأحلق باألمثلة  فال أثر للعجمة فيه؛ ألن عجمته جنسية ١ما نقل من لسام وهو نكرة حنو جلام: أحدمها
  .العربية
  .٢ما كان يف لسان العجم نكرة مث نقل يف أول أحواله علما حنو بندار: واآلخر

وذهب قوم منهم الشلوبني وابن عصفور إىل أنه ال ينصرف؛ ألم ال يشترطون أن . وهذا فيه خالف
ا يف لغة العجم، يكون علما يف لغة العجم، وذهب قوم إىل أنه منصرف؛ ألم يشترطون أن يكون علم

  .وإليه ذهب املصنف، وهو ظاهر كالم سيبويه
واحترز بالشرط الثاين عن الثالثي، فإنه ينصرف؛ ألن العجمة سبب ضعيف فال تؤثر يف الثالثي خبالف 

  .التأنيث
قوال واحدا يف لغة مجيع العرب، وال التفات إىل من جعله ذا وجهني مع السكون، : قال يف شرح الكافية

  .املنع مع احلركةومتحتم 
وممن صرح بإلغاء عجمة الثالثي مطلقا السريايف وابن برهان وابن خروف، وال أعلم هلم من : قال

  .انتهى. املتقدمني خمالفا
نقل عن عيسى بن عمرو وتبعه ابن قتيبة واجلرجاين جواز املنع والصرف يف الثالثي الساكن : قلت

  .الوسط
  :ويتحصل يف الثالثي ثالثة أقوال

__________  
  . وضعه العجم اسم جنس لآللة اليت جتعل يف فم الفرس-باجليم- اللجام ١
وهو يف لغة العجم اسم جنس للتاجر الذي يلزم املعادن وملن خيزن البضائع -بضم الباء - بندار ٢

  .للغالء، ومجعه بنادرة

)٣/١٢٠٩(  

  

  .أن العجمة ال أثر هلا فيه مطلقا، وهو الصحيح: أحدها
 ال ينصرف، وما سكن وسطه فيه وجهان، وقد تقدم -اسم رجل-" ملك"ا حترك وسطه حنو م: الثاين

  .القائلون به
  .ما حترك وسطه ال ينصرف وما سكن وسطه منصرف، وبه جزم ابن احلاجب: والثالث
  :تنبيهات

  . زيدا وزيادة وزيدانا٢"يزيد" مصدر زاد ١"هو" "زيد: "قوله: األول
  . نقل من لسان غري العرب، وال خيتص بلغة الفرساملراد بالعجمي ما: الثاين



  .إذا كان األعجمي رباعيا وأحد حروفه ياء التصغري انصرف ومل يعتد بالياء: الثالث
  :تعرف عجمة االسم بوجوه: الرابع
  .نقل األئمة: أحدها
  .خروجه عن أوزان األمساء العربية حنو إبراهيم: والثاين

ة، وهو مخاسي أو رباعي، فإن كان يف الرباعي السني، فقد يكون أن يعرى من حروف الذالق: والثالث
  ".مر بنفل: " وهو قليل، وحروف الذالقة ستة جيمعها٣"عسجد"عربيا حنو 

قج : "أن جيتمع فيه من احلروف ما ال جيتمع يف كالم العرب كاجليم والقاف بغري فاصل حنو: والرابع
  ، والكاف٥"صلوجان: " والصاد واجليم حنو٤"وجق

__________  
  . ب، ج١
  . ب، ج٢
  .هـ قاموس. هو الذهب واجلوهر والبعري الضخم:  العسجد٣
 لغة تركية مبعىن اهرب، ومبعىن كم االستفهامية، -بقاف مفتوحة وجيم مشوبة بالشني ساكنة- قج ٤

  .وأما بكسر القاف فبمعىن الرجل
  . الناقة اهلرمة-بالكسر- اجلقة:  مبعىن اخرج، ويف القاموس-بكسر اجليم وسكون القاف-جق 

  . احملجن ومجعه صواجلة-بفتح الصاد والالم- صوجلان ٥

)٣/١٢١٠(  

  

: والزاي بعد الدال حنو" نرجس: " أول كلمة حنو٢"وتبعية الراء للنون"، ١"أسكرجة: "واجليم حنو
  ".مهندز"

  أو غَالبٍ كأمحد ويعلَى... كذاك ذو وزن خيص الفعال 
  .العلمية وزن الفعل، بشرط أن يكون خمتصا به، أو غالبا فيهمما مينع الصرف مع 

ما ال يوجد يف غري فعل إال يف نادر أو علم أو أعجمي، كصيغة املاضي املفتتح بتاء : واملراد باملختص
  .٤ أو مهزة وصل٣املطاوعة

فعل ، وما سوى أ٥وما سلم من املصوغ للمفعول وبناء فعل وما صيغ لألمر من غري فاعل والثالثي
  .ونفعل وتفعل ويفعل من أوزان املضارع

  .لدويبة، وينجلب خلرزة، وتبشر لطائر" دئل: "واحترز من النادر حنو
، فال مينع وجدان ٦"بقم، وإستربق: "لفرس، وبالعجمي من حنو" مشر"لرجل و" خضم: "وبالعلم حنو



منقول من فعل، فاالختصاص  اختصاص أوزاا بالفعل؛ ألن النادر والعجمي ال حكم هلما، والعلم ٧هذه
  .باقٍ

فإن أوزاا تقل يف االسم . ٨ما كان الفعل به أوىل، إما لكثرته فيه كإمثد وإصبع وأبلم: واملراد بالغالب
  وتكثر يف األمر من الثالثي، إما ألن زيادته

__________  
  . اسم لوعاء خمصوص-بسكون السني وضم الكاف وضم الراء املشددة- أسكرجة ١
  ".الراء والنون" ويف أ  ب، ج٢
  . حنو تعلم٣
  . حنو انطلق٤
  . حنو انطلق ودحرج٥
  .الديباج الغليظ:  صبغ معروف وهو العندم، وإستربق-بفتح الباء وتشديد القاف مفتوحة- البقم ٦
  . أي األمساء٧
  .بكسر اهلمزة وسكون املثلثة وبالدال املهملة:  إمثد٨

األصابع، وفيها عشر لغات حاصلة من ضرب ثالثة أحوال  واحدة -بكسر اهلمزة وفتح الباء-إصبع 
  .اهلمزة يف ثالثة أحوال الباء والعاشرة أصبوع

  .سعف املقل-بضم اهلمزة واالم وسكون الباء-أبلم 

)٣/١٢١١(  

  

 تكثر يف ٢"نظائرمها"، فإن ١تدل على معىن يف الفعل وال تدل على معىن يف االسم كأفكل وأكلب
 وال تدل على معىن يف االسم، ٣ن اهلمزة من أفعل وأفعل تدل على معىن يف الفعلاألمساء واألفعال، لك

  .فكان املفتتح بأحدمها من األفعال أصال للمفتتح بأحدمها من األمساء
، فإما كإمثد يف كونه على وزن يكثر يف األفعال ويقل يف ٤"يرمغ، وتنضب: "وقد جيتمع األمران يف حنو
  . مفتتحا مبا يدل على وزن يكثر يف الفعل دون االسماألمساء، وكأفكل يف كونه

  :تنبيهات
. كما فعل يف الكافية" أو ما أصله الفعل: "قد اتضح مبا ذكر أن التعبري عن هذا النوع بأن يقال: األول

  .أجود من التعبري عنه بالغالب. أو ما هو به أوىل كما فعل يف التسهيل
: أن الوزن املشترك غري الغالب ال مينع الصرف حنو" و غالبخيص الفعل أ: "قد فهم من قوله: الثاين

  :٥خالفا لعيسى بن عمر فيما نقل من فعل فإنه ال يصرفه متمسكا بقوله. ضرب ودحرج



__________  
  .مجع كلب: أكلب. الرعدة:  أفكل١
ب فمن نظائر أفكل من األمساء أبيض وأسود وأفضل، ومن األفعال أذه" نظائر هذا" ب، ج ويف أ ٢

  .ومن نظائر أكلب من األمساء أحبر وأوجه وأعني، ومن األفعال أنصر وأدخل وأخرج. وأعلم وأمسع
  . حنو أذهب وأكتب٣
بفوقية فنون -تنضب .  بوزن يضرب، اسم حلجارة بيض دقاق تلمع-بتحتية فراء فميم فغني- يرمغ ٤

  .اهـ صبان.  اسم شجرة-فضاد فباء بوزن تنصر
ونسبه بعضهم إىل . أبو زيد: املثقب العبدي، وقيل: يل الريبوعي، وقيلهو سحيم بن وئ:  قائله٥

وليس بصحيح، وإمنا أنشده على املنرب ملا قدم الكوفة واليا عليها، وهو من . احلجاج بن يوسف الثقفي
  .الوافر

  :وعجزه
  مىت أضع العمامة تعرفوين

مجع ثنية وهي العقبة، واملراد " لثناياا"صيغة مبالغة من الطلوع وهو الصعود " طالع"كشف " جال: "اللغة
  . =يريد ما تلبس يف احلرب وتوضع يف السلم، وهي البيضة" العمامة"مقتحم الشدائد 

)٣/١٢١٢(  

  

  ... .......................أنا ابن جال وطَلَّاع الثَّنايا 
ول من مجلة، أو يكون وال حجة فيه؛ ألنه حيتمل أن يكون فيه ضمري الفاعل، فيكون حمكيا ألنه منق

  .حذف املوصوف وأقام صفته مقامه
  .أنا ابن رجل جال: أي

  .وقد ذهب بعضهم إىل أن الفعل قد حيكى مسمى به، وإن كان غري مسند إىل ضمري متمسكا ذا البيت
األمثلة اليت تكون لألمساء واألفعال إن غلبت لألفعال : ونقل عن الفراء ما يقرب من مذهب عيسى، قال

فإن هذا اللفظ وإن كان امسا للعسل األبيض هو األشهر يف " ضرب" جتره يف املعرفة حنو رجل امسه فال
  .الفعل

حجر عليه : "فإن غلب يف االسم فأجره يف املعرفة والنكرة حنو رجل مسمى حبجر؛ ألنه يكون فعال تقول
  .انتهى. ولكنه أشهر يف االسم" القاضي
  :صرف شرطانيشرتط يف الوزن املانع لل: الثالث
  .أن يكون الزما: أحدمها



  .أال خيرج بالتغيري إىل مثال هو لالسم: والثاين
ويف اجلر . فخرج باألول حنو امرئ، فإنه لو مسي به انصرف، وإن كان يف النصب شبيها باألمر من علم

  شبيها باألمر من ضرب، ويف الرفع شبيها باألمر
__________  

ور ومقتحم صعاا مىت أضع على رأسي عمامة احلب تعرفون أنا ابن رجل كشف األم: املعىن= 
  .شجاعيت
مضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وهو علم " جال"خربه " ابن"مبتدأ " أنا: "اإلعراب

مقدر بعد ابن مضاف إليه، واجلملة " رجل"فعل ماض وفاعله يعود على " جال"منقول من الفعل، أو 
" مىت"مضاف إليه " الثنايا"معطوف على ابن " وطالع"أنا ابن رجل جال األمور : يأ. صفة لرجل املقدر
فعل مضارع " تعرفوين"مفعول به " العمامة"فعل مضارع جمزوم فعل الشرط " أضع"اسم شرط جازم 

جواب الشرط وعالمة جزمه حذف النون وواو اجلماعة فاعله والنون للوقاية وياء املتكلم مفعول به 
  .لتعرفوا
  .فقد استدل به عيسى بن عمر على أنه علم منقول من الفعل املاضي" جال: "قوله: الشاهد
، وذكر يف ٣/ ٣٤٥، وابن الناظم، وابن هشام ٢/ ٥٣١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١/ ٦١، وابن يعيش ٢/ ٧، وسيبويه ٨٤القطر ص

)٣/١٢١٣(  

  

  . تلزم حركة واحدة، فلم تعترب فيه املوازنةمن خرج؛ ألنه خالف األفعال بكون عينه ال
فإن أصلهما ردد وقُوِل، ولكن اإلدغام واإلعالل أخرجامها إىل مشاة " رد، وقيل: "وخرج بالثاين حنو

  .يرد وقيل، فلم يعترب فيهما الوزن األصلي
  :قسمني" إىل مثال هو لالسم: "ومشل قولنا

  ".رد، وقيل: " إشكال يف صرفه حنوما خرج إىل مثال غري نادر، وال: أحدمها
 وهو نادر، ١إذا سكنت المه، فإنه خرج إىل مثال إنقَحل" انطلق"ما خرج إىل مثال نادر حنو : واآلخر

  .وهذا فيه خالف، وجوز فيه ابن خروف الصرف واملنع
  .وقد فهم من ذلك أن ما دخله إعالل ومل خيرجه إىل وزن االسم حنو يزيد امتنع صرفه

، فمذهب سيبويه أنه ٣ حنو ضرب٢"التسمية"اختلف يف سكون التخفيف العارض بعد : لرابعا
كالسكون الالزم فينصرف، وهو اختيار املصنف، وذهب املازين واملربد ومن وافقهما إىل أنه مينع 

  .الصرف، فلو خفف قبل التسمية انصرف قوال واحدا



 فإلحل... وما يصري علما من ذي أَل تزِيدرِفصناق فليس ي  
ألف اإلحلاق املقصورة متنع الصرف مع العلمية؛ لشبهها بألف التأنيث من وجهني ال يوجدان يف ألف 

  :اإلحلاق املمدودة، فلذلك مل متنع الصرف لوجهني
  .أا زائدة ليست مبدلة من شيء، خبالف املمدودة فإا مبدلة من ياء: أحدمها

__________  
قحل الرجل على وزن قرح، : وتقول. جردحل، الرجل الذي يبس جلده على عظمهبوزن :  اإلنقحل١

  .فهو قحل مثل شهم وقحل مثل فرح
  ".االمسية" أ، ج ويف ب ٢
  . بسكون العني خمففا من ضرب اهول٣

)٣/١٢١٤(  

  

  .، فهو على مثال سكرى خبالف املمدودة١أا تقع يف مثال صاحل أللف التأنيث حنو أرطى: الثاين
  :تنبيه

  . ذكره بعضهم٢"قبعثرى"حكم ألف التكثري كحكم ألف اإلحلاق يف أا متنع من العلمية حنو 
  كفُعلِ التوكيد أو كَثُعال... والعلَم امنع صرفَه إن عدال 

  :٣"منها"العدل مينع الصرف مع العلمية يف أربعة مواضع، وقد اشتمل هذا البيت على موضعني 
واملانع له من الصرف " مررت باهلندات مجع: "التوكيد، واملراد به جمع وتوابعه كقولكفُعل يف : األول

  .التعريف والعدل
أما تعريفه فباإلضافة املنوية فشابه بذلك العلم؛ لكونه معرفة بغري قرينة لفظية، هذا ظاهر كالم سيبويه 

  .كالم الناظم هناوهو اختيار ابن عصفور، وذهب بعضهم إىل أنه علم، وهو املفهوم من 
  .ألن العلم إما شخصي وإما جنسي: وإىل األول ذهب يف الكافية، وقال يف شرحها: قلت

  .فالشخصي خمصوص ببعض األشخاص فال يصلح لغريه
  .انتهى. واجلنسي خمصوص ببعض األجناس فال يصلح لغريه، ومجع خبالف ذلك، فاحلكم بعلميته باطل

  .ع شبه العلمية أو الوصفية يف فُعل توكيداواملانع العدل م: وقال يف التسهيل
وجتويز ابن مالك أن العدل مينع مع شبه الصفة يف باب جمع ال أعرف له فيه : قال الشيخ أبو حيان

  .انتهى. سلفا
__________  

  .شجر له نور ومثر كالعناب:  أرطى١



  .اجلمل العظيم والفصيل املهزول:  القبعثرى٢
  . أ٣

)٣/١٢١٥(  

  

إنه معدول عن فعالوات؛ ألنه مجع فعالء مؤنث أفعل وقد مجع املذكر بالواو : قيل: دله ففيه أقوالوأما ع
  .والنون فكان حق املؤنث أن جيمع باأللف والتاء، وهو اختيار املصنف

حمر يف أمحر : معدول عن فُعل؛ ألن قياس أفعل فعالء أن جيمع مذكره ومؤنثه على فُعل حنو: وقيل
  .و قول األخفش والسريايف واختاره ابن عصفورومحراء، وه

  .إنه معدول عن فعايلّ؛ ألن مجعاء اسم كصحراء: وقيل
 مصروف ١"غري"عمر، وطريق العلم بعدل هذا النوع مساعه : علم املذكر املعدول إىل فعل حنو: الثاين

زح ودلف وبلغ زفر ومضر وثعل وهبل وزحل وعظم وجثم وقثم ومجح وق: عاريا من سائر املوانع ومنه
  .بطن من قضاعة-

  .أدد: فإن ورد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه ليس مبعدول، وذلك حنو
 فهمزته أصلية، فإن وجد يف فعل مانع ٢وهو عند سيبويه من الود فهمزته عن واو، وعند غريه من األد

 فاملانع له ٣اسم أعجمي" تتل"مع العلمية مل جيعل معدوال حنو طُوي، فإن منعه للتأنيث والعلمية وحنو 
  .العجمة والعلمية عند من يرى منع الثالثي مع العجمة

  :تنبيهات
وبعضها معدول عن أفعل : فُعل املذكور معدول عن فاعل، فعمر عن عامر وكذلك سائرها، قيل: األول

  .وهو ثُعل
  :إمنا جعل هذا النوع معدوال ألمرين: الثاين

  .وليس فيه من املوانع غري العلمية.  ترتيب املنع على علة واحدةأنه لو مل يقدر عدله لزم: أحدمها
__________  

  . أ١
  . وهو العظيم٢
  . اسم لبعض عظماء الترك٣

)٣/١٢١٦(  

  



 النقل، فجعل عمر معدوال عن عامر العلم املنقول من الصفة ومل ١"عليها"أن األعالم يغلب : واآلخر
  .جيعل مرجتال

معنوية وهي متحيض : واألخرى. لفظية وهي التخفيف: إحدامها: ئدتنيذكر بعضهم لعدله فا: الثالث
  .لتوهم أنه صفة" عامر: "العلمية؛ إذ لو قيل

  .وال يصرف وهو غريب" جاء بعلق وفلق: "ذكر بعضهم عن فُعل علم جنس قالوا: الرابع
عل يف النداء من املمنوع الصرف للعدل والتعريف فال يصلح لغريه علما من املعدول إىل ف: اخلامس

  .كغدر وفسق فحكمه حكم عمر
  .انتهى. وهو أحق من عمر مبنع الصرف؛ ألن عدله حمقق وعدل عمر مقدر: قال املصنف

  :وذهب األخفش وتبعه ابن السيد إىل صرفه مث انتقل إىل املوضع الثالث فقال. وهو مذهب سيبويه
 رحمانعا س د... والعدلُ والتعريفقَص إذا به التعينيربتعا ي  

  .إذا قصد بسحر سحر يوم بعينه، فاألصل أن يعرف بأل أو باإلضافة
جئت يوم اجلمعة : "فإن جترد منهما مع قصد التعيني فهو حينئذ ظرف ال يتصرف، وال ينصرف، حنو

  .واملانع له من الصرف العدل والتعريف" سحر
  .أما العدل فعن اللفظ بأل وكان األصل أن يعرف ا

  .وصرح به يف التسهيل. بالعلمية؛ ألنه جعل علما هلذا الوقت: عريف فقيلوأما الت
  . كالعلَم٢"بغري أداة ظاهرة"بشبه العلمية؛ ألنه تعرف : وقيل

  .والعلمية: يومئ إليه؛ إذ مل يقل" والتعريف: "وقوله هنا. وهو اختيار ابن عصفور
__________  

  . أ، ج١
  ".بأداة مقدرة" أ، ويف ب، ج ٢

)٣/١٢١٧(  

  

 إىل أنه مبين على الفتح؛ -١وهو أبو الفتح ناصر بن أيب املكارم املطرزي-وذهب صدر األفاضل 
  .لتضمنه معىن حرف التعريف كأمس

  .٢"التقارب"وذهب ابن الطراوة إىل أنه مبين ال لتضمنه معىن احلرف بل لعدم 
  .وذهب السهيلي إىل أنه معرب، وإمنا حذف تنوينه لنية اإلضافة

  .لشلوبني الصغري إىل أنه معرب أيضا، وإمنا حذف تنوينه لنية ألوذهب ا
  .وعلى هذين القولني فهو من قبيل املنصرف، والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور



  :تنبيه
ويبنيه . نظري سحر يف امتناعه من الصرف أمس عند بين متيم، فإن منهم من يعربه يف الرفع غري منصرف

خالفا ملن . هم من يعربه إعراب ما ال ينصرف يف األحوال الثالثومن. على الكسر يف اجلر والنصب
  .وغري بين متيم يبنونه على الكسر. أنكر ذلك

وحكى ابن الربيع أن بين متيم يعربونه إعراب ما ال ينصرف إذا رفع أو جر مبذ أو منذ فقط، وزعم 
  :٣الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح، واستشهد بقول الراجز

__________  
 هو ناصر بن عبد السيد علي بن املطرز أبو الفتح النحوي املشهور باملطرزي من أهل خوارزم، قرأ ١

على الزخمشري وغريه وبرع يف النحو واللغة، ولد يف رجب سنة مثان وثالثني ومخسمائة وصنف وشرح 
ارزم يف يوم الثالثاء ومات خبو. املقامات واملعرب يف لغة الفقه وخمتصر املصباح يف النحو وغري ذلك

  .حادي عشرين مجادى األوىل سنة عشر وستمائة
  ".النقار" أ، ويف ب، ج ٢
  .مل أعثر على قائله، وهو من الرجز:  قائله٣

  :وعجزه
  عجائزا مثل السعايل مخسا

مجع عجوز، وهي اليت " عجائزا"هو انفعال النفس بسبب وصف زائد يف املتعجب منه " عجبا: "اللغة
  . =هي ساحرة اجلن: محع سعالة بكسر السني، وهي أخبث الغيالن، وقيل" السعايل"نساء هرمت من ال

)٣/١٢١٨(  

  

  ... ........................لقد رأيت عجبا مذ أمسا 
ومدعاه غري صحيح؛ المتناع الفتح يف مواضع الرفع، وألن سيبويه استشهد : قال يف شرح التسهيل

  .فتح إعراب، وأبو القاسم مل يأخذ البيت من غري كتاب سيبويه" اأمس"بالرجز على أن الفتح يف 
  .انتهى. فقد غلط فيما ذهب إليه، واستحق أال يعول عليه

باألمس، فحذف الباء وأل فتكون الكسرة إعراب، : أن يكون التقدير" لقيته أمس"وأجاز اخلليل يف 
  .وألمس أحكام أخر ليس هذا موضع ذكرها

  :الرابع فقالمث انتقل إىل املوضع 
  مؤنثا وهو نظري جشما... وابنِ على الكسر فَعالِ علما 

  ............. ... ......................عند متيم 



  :على الكسر مطلقا، ويف سبب بنائه أقوال" حذام: "لغة احلجازيني بناء فَعال علما ملؤنث حنو
  .شبهه برتال وزنا وتعريفا وعدال وتأنيثا: أحدمها

  . التأنيث، وإليه ذهب الربعي١"هاء"تضمنه معىن : لثاينوا
__________  

واهللا لقد رأيت من أمس أمرا يتعجب منه، وذلك أين رأيت نسوة كبارا يف السن مثل الغيالن : املعىن= 
  .يف القبح وعدن مخس

" باعج"فعل وفاعل " رأيت"الالم واقعة يف جواب قسم حمذوف، قد حرف حتقيق " لقد: "اإلعراب
  .مفعول به، واصله صفة ملوصوف حمذوف

جمرور مبذ " أمسا"حرف جر " مذ"لقد رأيت شيئا عجبا مث حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه : والتقدير
وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه اسم ال ينصرف واملانع له من الصرف العلمية والعدل عن 

صفة " مثل"صرفه للضرورة وهو بدل من قوله عجبا " ائزاعج"األمس واجلار وارور متعلق برأى 
صفة " مخسا"مضاف إليه جمرور بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل " السعايل"لعجائز 
  .لعجائز
حيث أعرب إعراب ما ال ينصرف وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه ال " أمسا: "قوله: الشاهد

  .ينصرف للعلمية والعدل
وذكره ابن . ، وابن الناظم٢/ ٣٥٢، وابن هشام ٢/ ٥٣٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: همواضع

  ,٢/ ٤٤، وسيبويه ١٠٤، والشذور ص٩هشام يف قطر الندى ص
  ".تاء" أ، ج ويف ب ١

)٣/١٢١٩(  

  

  .توايل العلل، وليس بعد منع الصرف إال البناء، قاله املربد: والثالث
  .١واألول هو املشهور

بنو متيم ففصل أكثرهم بني ما آخره راء حنو حضار فبنوه على الكسر، وبني ما ليس آخره راء وأما 
  .فمنعوه الصرف، وبعضهم أعرب النوعني إعراب ما ال ينصرف

وإمنا وافق أكثرهم فيما آخره راء؛ ألن مذهبهم اإلمالة، فإذا كسروا توصلوا إليها ولو منعوه الصرف 
  :٢ اللغتني يف قولهالمتنعت، وقد مجع األعشى بني

  فهلَكَت جهرةً وبار... ومر دهر على وبارِ 
  .وحيتمل أن يكون وباروا فعال ماضيا والواو ضمري مجع



  .واختلف يف منع صرفه عند متيم فذهب سيبويه إىل أن املانع له العدل عن فاعله وللعلمية
  .عدول ووافق على أا معدولة إذا بنيتوذهب املربد إىل أن املانع له التأنيث والعلمية، وليس مب

__________  
  .هذه حذام ووبار، ورأيت حذام ووبار، ومررت حبذام ووبار:  تقول١
  .هو األعشى ميمون بن قيس، وهو من البسيط:  قائله٢

  :وقبله
  أودى ا الليل والنهار... أمل تروا إرما وعادا 

اسم أمة قدمية بائدة " وبار"ذهب ا وأهلكها " أودى ا"اسم القبيلة " وعاد"اسم البلدة " إرم: "اللغة
  .كانت تسكن اليمن

" فهلكت"جار وجمرور متعلق مبر " على وبار"فاعل " دهر"الواو عاطفة، مر فعل ماض " ومر: "اإلعراب
فاعل " وبار"منصوب على الظرفية عاملة هلكت " جهرة"الفاء عاطفة هلك فعل ماض والتاء للتأنيث 

  .ع بالضمة الظاهرةهلكت مرفو
حيث بناه على الكسر يف األول على لغة األكثرين، وأعربه يف الثاين على رأي " وبار: "قوله: الشاهد

وباروا مبعىن هلكوا فعل ماض والواو للجماعة فاجلملة : أي. القلة وعند جعل وبار الثانية غري علم
  .وأنث هلكت على إرادة القبيلة" هلكت"معطوفة على 

، وذكره يف ٢/ ٣٥٠، وابن الناظم وابن هشام ٢/ ٥٣٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٣/ ٦٤، وابن يعيش ٢/ ٤١، وسيبويه ١٠١الشذور ص

)٣/١٢٢٠(  

  

مذهب املربد هو الظاهر؛ ألن التأنيث حمقق والعدل مقدر، وأيضا فال حاجة إىل تقدير عدهلا؛ : فإن قلت
منا ارتبك ألنه لو مل يقدر لزم ترتيب املنع على العلمية وحدها، وال يلزم ألن تقدير العدل يف باب عمر إ

  .من ذلك هنا
الظاهر مذهب سيبويه؛ ألن الغالب على األعالم أن تكون منقولة؛ فلهذا جعلت : قال بعضهم: قلت

  . صفة كما تقدم يف عمر١"عن"معدولة عن فاعلة املنقولة 
  .وعلى مذهب املربد تكون مرجتلة

  :تتنبيها
  .وإمنا هو عند بعضهم" عند متيم: "أطلق يف قوله: األول
  .أن املانع له العدل والعلمية وفاقا لسيبويه" نظري جشما: "فهم من قوله: الثاين



أن حذام وبابه لو مسي به مذكر مل ينب؛ ولكن مينع الصرف للعلمية عن " مؤنثا: "أفهم قوله: الثالث
  .نثا إلرادتك به ما عدل عنه، فلما زال العدل زال التأنيث بزوالهمؤنث، وجيوز صرفه؛ ألنه إمنا كان مؤ

فَعال يكون معدوال وغري معدول؛ فاملعدول إما علم مؤنث كحذام وتقدم حكمه، وإما أمر حنو : الرابع
  :٢نزال، وإما مصدر حنو حماد، وإما حال حنو

__________  
  ".من" ب، ج ويف أ ١
: وقيل. يط بن زرارة حني فر يوم رحرحان وأسر أخوه معبدعوف بن عطية خياطب لق:  قائله٢

  .النابغة، وهو من الكامل: لألحوص بن جعفر، وقيل
  :وصدره

  وذكرت من لنبِ احمللق شربةً
جاءت اخليل :  يقال-بفتح الباء-" بداد" قطيع إبل وسم مبثل احللق -بكسر الالم-" امللحق: "اللغة
  .رضوجه األ" الصعيد"متبددة : أي: بداد

" شربة"مضاف إليه " احمللق"جار وجمرور متعلق بذكرت " من لنب"فعل وفاعل " وذكرت: "اإلعراب
يف "فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ " تعدو"مبتدأ " اخليل"مفعول 
  .حال" بداد"جار وجمرور متعلق بتعدو " الصعيد
  .ا على وزن فعال وبين على الكسر ألنه معدول عن املصدر وهو البددوقعت حاال هاهن" بداد: "الشاهد
/ ٥٤، وابن يعيش ٢/ ٣٩، وسيبويه ١/ ٢٩، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٥٣٨ذكره األمشوين : مواضعه

٣.  

)٣/١٢٢١(  

  

  واخليل تعدو يف الصعيد بداد........................... ... 
 وإما صفة مالزمة للنداء حنو يا خباث، فهذه مخسة -للمنية-ق وإما صفة جارية جمرى األعالم حنو حال

أرجحهما منع الصرف : أنواع كلها تبين على الكسر معدولة عن مؤنث، فإن مسي ا مذكر ففيه وجهان
  .٢الصرف فيجعل كصباح: واآلخر. ١كعناق إذا مسي به

اح ومصدرا كذهاب وصفة حنو جواد وال جيوز البناء خالفا البن بابشاذ، وغري املعدول يكون امسا كجن
  .وجنسا حنو سحاب، فلو مسي بشيء من هذه مذكر انصرف قوال واحدا إال ما كان مؤنثا كعناق

  :وقوله
  من كل ما التعريف فيه أُثرا... واصرِفَن ما نكِّرا ......... 



نواع السبعة املتأخرة، أن ما أثر فيه التعريف إذا نكر صرف لذهاب جزء العلة، واملراد بذلك األ: يعين
ما امتنع للعلمية والتركيب أو األلف والنون الزائدتني، أو التأنيث بغري األلف، أو العجمة، أو : وهي

  .وزن الفعل، أو ألف اإلحلاق، أو العدل
  .رب معديكربٍ وعمران وطلحة وإبراهيمٍ وأمحد وأرطًى وعمرٍ لقيتهم، فتصرف لذهاب العلمية: فتقول
ألنواع اخلمسة املتقدمة، وهي ما امتنع أللف التأنيث، أو للوصف والزيادتني، أو للوصف ووزن وأما ا

  .الفعل، أو للوصف والعدل، أو للجمع املشبه مفاعل أو مفاعيل
فهذه ال تنصرف وهي نكرة، فلو مسي بشيء منهما مل ينصرف أيضا، أما ما فيه ألف التأنيث فألا كافية 

  .امتنع للتأنيث والعلمية": حواء"من قال يف يف منع الصرف، ووهم 
__________  

  .يريد أنه معرب ممنوع من الصرف:  كعناق١
  .يريد أنه معرب مصروف:  كصباح٢

)٣/١٢٢٢(  

  

وأما ما فيه الوصف مع زياديت فَعالن، أو وزن أفعل؛ فألن العلمية ختلُف الوصف فيصري منعه للعلمية 
فعل؛ أما ما فيه الوصف والعدل؛ وذلك أخر وفُعال ومفْعل حنو أحاد والزيادتني، أو للعلمية ووزن أ

  .وموحد، فمذهب سيبويه أا إذا مسي ا امتنعت من الصرف للعلمية والعدل
  .١وكل معدول مسي به فعدله باقٍ، إال سحر وأمسِ يف لغة بين متيم

بشاذ إىل صرف العدل املعدول وذهب األخفش وأبو علي وابن برهان وابن با. هذا مذهب سيبويه
  .ألن العدل يزول بالتسمية: مسمى به، قالوا

  .والصحيح مذهب سيبويه؛ ألن العدل باقٍ وال أثر لزوال معناه
  .وأما اجلمع املوازن مفاعل أو مفاعيل؛ فقد تقدم الكالم على التسمية به
ما ذو ألف التأنيث فلأللف، وإذا نكر شيء من هذه األنواع اخلمسة بعد التسمية مل ينصرف أيضا، أ

وأما ذو الوصف مع زياديت فعالن أو وزن أفعل أو العدل إىل مفعل أو فُعال؛ فألا ملا نكرت شات 
حاهلا قبل التسمية فمنعت الصرف لشبه الوصف مع هذه العلل، هذا مذهب سيبويه، وخالف األخفش 

  .٢يف باب سكران فصرفه
  :وأما باب أمحر ففيه أربعة مذاهب

  .منع الصرف، وهو الصحيح: األول
  .الصرف، وهو مذهب املربد واألخفش يف أحد قوليه، مث وافق سيبويه يف كتابه األوسط: والثاين



  .وأكثر املصنفني ال يذكرون إال خمالفته: قال يف شرح الكافية
  .وذكر موافقته أوىل؛ ألا آخر قوليه

وهو .  التنكري، وإن مسي به أسود أو حنوه انصرفإن مسي بأمحر رجل أمحر مل ينصرف بعد: والثالث
  .مذهب الفراء وابن األنباري

__________  
 فإن عدهلما يزول بالتسمية فيصرفان، خبالف غريمها من املعدوالت، فإن عدله بالتسمية باقٍ، فيجب ١

  .اهـ أمشوين. منع صرفه للعدل والعلمية عددا كان أو غريه
  .عند قصد تنكريه:  أي٢

)٣/١٢٢٣(  

  

  .قاله الفارسي يف بعض كتبه. أنه جيوز صرفه: والرابع
وأما املعدول إىل مفعل أو فعال فمن صرف أمحر بعد التسمية صرفه، وقد تقدم اخلالف يف اجلمع إذا 

  .نكر بعد التسمية
  :تنبيه

شبه الوصف مث نكر بعد التسمية انصرف اتفاقا؛ ألنه مل يبق فيه " من"إذا مسي بأفعل التفضيل جمردا من 
  .إذا مل يستعمل صفة إال مبن ظاهرة أو مقدرة

مث نكر امتنع الصرف قوال واحدا، وسقط خالف األخفش؛ ألنك إن مل تلحظ " من"فإن مسي به مع 
  .أصله خرجت عن كالم العرب

  :وكالمه يف الكافية وشرحها يقتضي إجراء اخلالف فيه، فإنه قال: قلت
  ..........نته من إن قار... وذو التفضيل منعه رجح 

  .وحكمه حكم أمحر: وقال يف شرحها
  إعرابه ج جوارٍ يقْتفي... وما يكون منه منقوصا ففي 

تقدم أن اجلمع املوازن ملفاعل، إذا كان منقوصا أجري يف الرفع واجلر جمرى سار، ويف النصب جمرى 
  .الفنظريه من الصحيح، وال خالف يف ذلك، وقد سبق تغليط من حكى فيه اخل

وأما غري اجلمع املنقوص الذي نظريه من الصحيح غري مصروف، فإن كان غري علم جرى جمرى جوار 
ورأيت . ومررت بأعيمٍ. هذا أعيمٍ: "فتقول. تصغري أعمى" أعيم"حنو . وحنوه فيما ذكر بال خالف

يه بالبيت ففيه وتنوينه يف الرفع واجلر تنوين العوض كما سبق، وإن كان علما وهو املشار إل" أعيمى
  .خالف



تصغري يعلَى، هذا يعيل " يعيل"مذهب اخلليل وسيبويه وأيب عمرو وابن أيب إسحاق أنه كذلك فتقول يف 
  .ومررت بيعيل ورأيت يعيلى

)٣/١٢٢٤(  

  

وذهب يونس وأبو زيد وعيسى والكسائي إىل أنه جيري جمرى الصحيح يف ترك تنوينه وجره بفتحة 
  :١هظاهرة، واحتجوا بقول

  ... ........................قد عجِبت مين ومن يعيليا 
  .فهو عند غريهم للضرورة" يعيليا: "والصحيح األول؛ ألنه نظري جوار، وأما قوله

  والضطرار أو تناسب صرف
رِفصنذو املنع واملصروف قد ال ي  

  :٢أما صرف ما يستحق املنع للضرورة فمتفق على جوازه، ومنه قوله
__________  

  .نسبه الشيخ خالد للفرزدق، وهو من الرجز:  قائله١
  :وعجزه

  ملا رأتين خلقًا مقُلوليا
متجافيا " مقلوليا"عتيقا بالياء، واملراد رث اهليئة " خلقا "-علم لرجل-مصغر يعلى " يعيليا: "اللغة

  .منكمشا، واملراد دميم اخللقة
  .رأتين رث اهليئة دميم اخللقةعجبت هذه املرأة مين ومن يعلى حني : املعىن

جار " مين"فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر فيه " عجبت"حرف حتقيق " قد: "اإلعراب
جمرور مبن ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، " يعيليا"حرف جر " من"وجمرور متعلق بالفعل 

ض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري والنون فعل ما" رأتين"ظرف زمان مبعىن حني " ملا"واأللف لإلطالق 
نعت قوله خلقا، أو معطوف عليه حبذف " مقلوليا"مفعول ثان لرأتين " خلقا"للوقاية والياء مفعول أول 

  .العاطف
وقد عومل معاملة . فإنه علم مصغر موازن للفعل ممنوع من الصرف وهو منقوص" يعيليا: "قوله: الشاهد

  .نالصحيح، وفتحت ياؤه ومل ينو
وذكره . ، وابن الناظم٣/ ٣٥٧، وابن هشام ٢/ ٥٤١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,٢/ ٥٩سيبويه 

  .هو أمية بن أيب الصلت الثقفي، وهو من اخلفيف:  قائله٢



أراد الذي عقر الناقة وامسه قدار بن " أحيمر"أتاها، الضمري يرجع إىل ناقة صاحل عليه السالم : اللغة
  . السيف القاطع-بفتح العني وسكون الضاد-" عضب"ان أمحر أزرق أصهب سالف وك

الكاف للتشبيه " كأخي"فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة " أحيمر"فعل ومفعول " أتاها: "اإلعراب
كمثل السهم، فعلى : أتاها بعضب كأخي السهم، أي: التقدير: أتاها مثل السهم بعضب وقيل: والتقدير

فعل ماض " فقال"جار وجمرور متعلق بأتاها " بعضب"ب وعلى الثاين اجلر األول حمل الكاف النص
 -واخلطاب للناقة-مجلة وقعت مقول القول، الياء اسم كان " كوين عقريا"والفاعل ضمري مستتر فيه 

  .عقريا خرب كان يستوي فيه املذكر واملؤنث
  .لضرورةحيث نونه مع أنه يستحق املنع؛ وذلك ألجل ا" أحيمر: "قوله: الشاهد
  .٢/ ٥٤١ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٢٢٥(  

  

  كوين عقريا: بعضب فقال... وأتاها أحيمر كأخي السهم 
  :وهو كثري، وقد اختلف يف نوعني

إنه ال فائدة فيه؛ إذ يزيد : ما فيه ألف التأنيث املقصورة، فمنع بعضهم صرفه للضرورة، وقال: أحدمها
  .بقدر ما ينقص

  :١بن رباح املريورد بقول املسلم 
  جرما آلخريت ودنيا تنفع... إين مقَسم ما ملكت فجاعلٌ 

  ".دنيا"أنشده ابن األعرايب بتنوين 
إن األلف قد تلتقي بساكن بعده فيحتاج الشاعر إىل كسر األول إلقامة : وقال بعضهم يف رد هذا القول

  .الوزن فينون مث يكسر
  .نوينه مل ينون، وهو تفصيل حسنومقتضى هذا أنه إذا مل حيتج إىل ت: قلت

فال جيمع " من"ألن حذف تنوينه إمنا هو ألجل : منع الكوفيون صرفه للضرورة، قالوا" أفْعل من: "والثاين
خري "بدليل صرف " من"بينه وبينها، ومذهب البصريني جوازه؛ ألن املانع له الوزن والوصف كأمحر ال 

  .لزوال الوزن" منه وشر منه
__________  

  .املسلم بن رباح املري، وهو من الكامل: قائله ١
" ما ملكت"خرب إن مرفوع بالضمة الظاهرة " مقسم"حرف توكيد ونصب والياء امسها " إين: "اإلعراب

ما ملكته، ومقسم مضاف وما : ما موصولة وملكت فعل وفاعل واجلملة صلة ما والعائد حمذوف تقديره



مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة " جاعل"لمفصل على امل الفاء عاطفة ل" فجاعل"ملكت مضاف إليه 
جار وجمرور متعلق مبحذوف " آلخريت"منصوب جباعل " أجرا" فمنه جاعل : وخربه حمذوف تقديره

فعل " تنفع"ومنه جاعل دنيا : عطف على أجرا، وفيه حذف تقديره" ودنيا"أجرا كائنا آلخريت : تقديره
  .جلملة صفة لدنيامضارع والفاعل ضمري مستتر فيه وا

  .حيث نونه الشاعر" دنيا: "قوله: الشاهد
  .٢/ ٥٤٢ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٢٢٦(  

  

وال يغوثًا ويعوقا : " وقرأ ابن مهران١} سلَاسلَ وأَغْلَالًا وسعريا{: ومثال صرفه للتناسب قوله تعاىل
  .٢"ونسرا

ختيارا، وزعم قوم أن صرف ما ال ينصرف مطلقا وأجاز قوم صرف اجلمع الذي ال نظري له يف اآلحاد ا
 ألسنتهم على ذلك ٣"فجرت"وكأن هذه لغة الشعراء؛ ألم اضطروا إليه يف الشعر : لغة، قال األخفش

  .يف الكالم
  :وأما من منع صرف املستحق للصرف للضرورة، ففي جوازه خالف
وازه، واختاره املصنف، وهو مذهب أكثر البصريني منعه، وأكثر الكوفيني واألخفش والفارسي ج

  د:٤الصحيح، لثبوت مساعه فمنه
 وال حابس جمع... وما كان حصنيفوقان مرداس يف م  

  .٥وأبيات أخر
وفصل بعض املتأخرين بني ما فيه العلمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتني وبني ما ليس كذلك فصرفه، 

  .ويؤيده أن ذلك مل يسمع إال من العلم
  .هم أمحد بن حيىي منع صرف املنصرف اختياراوأجاز قوم من

__________  
  . من سورة اإلنسان، نافع والكسائي٤ من اآلية ١
  . من سورة نوح٢٣ من اآلية ٢
  ".فجرى" ب، ج ويف أ ٣
  .هو العباس بن مرداس الصحايب، وهو من املتقارب:  قائله٤

  .والد األقرع" حابس"والد عيينه " حصن: "اللغة
" وال حابس"اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة " حصن"فعل ماض ناقص " كان" نافية "ما: "اإلعراب



فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وألف االثنني فاعل، واجلملة يف حمل " يفوقان"عطف على اسم كان 
  .جار وجمرور متعلق بيفوقان" يف جممع"مفعول به " مرداس"نصب خرب كان 

  .ن الصرف وهو اسم مصروف للضرورةحيث منعه م" مرداس: "قوله: الشاهد
، وذكره يف ١٤٣، وابن الناظم، والسيوطي ص٢/ ٤٥٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١/ ٦٨، وابن يعيش ١/ ٣٧اهلمع 
  : منها قوله٥

  صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند؟... ما بال دوسر بعدنا : وقائلة
  :وقوله

  بشبيب غائلة النفوس غَدور... طلب األرازق بالكتائب إذ هوت 

)٣/١٢٢٧(  

  

  :إعراب الفعل
 درجضارعا إذا يم فَعار ...دعسمن ناصبٍ وجازمٍ كت  

 نون التوكيد وال نون اإلناث، وإمنا مل يقيده اكتفاء بتقدمي ذلك يف باب ١"تباشره"يعين املضارع الذي مل 
  .اإلعراب

أنت : " إذا مل يدخل عليه ناصب وال جازم حنو٢"املعرب "وفهم من كالمه أنه جيب رفع املضارع
  :، ومل ينص هنا على رافعه، وفيه أقوال"تسعد
  .أن رافعه وقوعه موقع االسم، وهو قول البصريني: األول
  . الكوفيني منهم الفراء٣"قول حذاق"أن رافعه جترده من الناصب واجلازم، وهو : والثاين

  .ة، وهو قول ثعلبأن رافعه نفس املضارع: والثالث
  .أن رافعه حروف املضارعة، ونسب إىل الكسائي: والرابع

  .٤"هال تفعل: "واختار املصنف الثاين؛ لسالمته من النقض، خبالف مذهب البصريني، فإنه ينتقض بنحو
ورد مذهب الفراء بأن التعري عدم فال يكون عامال، وأجاب الشارح بأنا ال نسلم أن التجرد من 

ازم عدمي؛ ألنه عبارة عن استعمال املضارع على أول أحواله خملصا عن لفظ يقتضي الناصب واجل
  .انتهى. تغيريه، واستعمال الشيء وايء به على صفة ما ليس بعدمي

  :وملا ذكر أن رفعه مشروط بتجريده من الناصب واجلازم أخذ يبينهما فقال
  وبِلَن انصبه وكي كذا بأَنْ

__________  



  ".يباشر" أ، ج ويف ب ١
  ".املعري: " أ، ج ويف ب٢
  ".مذهب" أ، ج ويف ب ٣
  . ألن أداة التحضيض خمتصة بالفعل٤

)٣/١٢٢٨(  

  

  .األدوات اليت تنصب املضارع أربعة، وهي الثالثة املذكورة يف هذا البيت وإذن وستأيت
 للزخمشري، فحرف نفي ينصب املضارع وخيلصه لالستقبال وال يلزم أن يكون مؤبدا، خالفا" لن"فأما 

  .من نفي املستقبل" ال"لتأكيد ما تعطيه " لن"إن : ذكر ذلك يف أمنوذجه، وقال يف غريه
وما ذهب إليه دعوى ال دليل عليها، بل قد يكون النفي بال آكد من النفي بلن؛ ألن : قال ابن عصفور

  . أقسم عليه آكدالنفي بال قد يكون جوابا للقسم، والنفي بلن ال يكون جوابا له، ونفي الفعل إذا
  :تنبيهات

ال "بسيطة، وذهب اخلليل والكسائي إىل أا مركبة وأصلها " لن"مذهب سيبويه واجلمهور أن : األول
ورد سيبويه جبواز تقدمي معمول معموهلا . حذفت مهزة أن ختفيفا، مث حذفت األلف اللتقاء الساكنني" أن

  ".زيدا لن أضرب: "عليها حنو
  .عد التركيب ما مل يكن قبله، ومنع األخفش الصغري تقدمي معمول معموهلا عليهاوأجيب بأنه قد حيدث ب

  .أبدلت ألفها نونا، وهو ضعيف" ال"هي " لن"وذهب الفراء إىل أن 
ذهب قوم منهم ابن السراج إىل أنه جيوز أن يكون الفعل بعدها دعاء، واختاره ابن عصفور، : الثاين

  .١} كُونَ ظَهِريا للْمجرِمنيفَلَن أَ{: وجعلوا منه قوله تعاىل
  .خاصة" ال"أنه مل يستعمل من حروف النفي يف الدعاء إال : والصحيح

  .حكى بعضهم أن اجلزم بلن لغة لبعض العرب: الثالث
فلفظ مشترك يكون امسا خمففا من كيف فيليها اسم أو فعل ماض أو مضارع مرفوع؛ " كي"وأما 

  :٢كقوله
__________  

  . من سورة القصص١٧ من اآلية ١
  . =مل ينسب لقائل، وهو من البسيط:  قائله٢

)٣/١٢٢٩(  

  



  قتالكم ولَظَى اهليجاء تضطرم... كي جتنحون إىل سلْم وما ثُئرت 
  :وتكون حرفا جارا للتعليل مبعىن الالم، وحرفا مصدريا فيتعني األول يف ثالثة مواضع

  .١"كيمه: "االستفهامية كقوهلم" ما"أن تدخل على : أحدها
  :٢املصدرية كقوله" ما"أن تدخل على : والثاين

 ... ................وينفع ضرا يمكَي  
__________  

صيغة جمهول " ما ثئرت" والفتح أحسن -بكسر السني-" سلم"من جنح إذا مال " جتنحون: "اللغة= 
" تضطرم"احلرب متد وتقصر " جاءاهلي"النار " لظى"قتلت قاتله : من ثأرت القتيل وبالقتل ثأرا وثؤرة أي

  .تلتهب
إىل "فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل " جتنحون"كيف لالستفهام : أي" كي: "اإلعراب

نائب فاعل " قتالكم"صيغة املبين للمجهول " ثئرت"ما نافية " ما ثئرت"جار وجمرور متعلق بالفعل " سلم
فعل مضارع " تضطرم"مضاف إليه " اهليجاء"لظى مبتدأ الواو حالية و" ولظى"مرفوع وكم مضاف إليه 

  .مرفوع بالضمة والفاعل ضمري مستتر فيه واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، واجلملة وقعت حاال
  .فإنه مبعىن كيف" كي"قوله : الشاهد
  .، وابن الناظم٣/ ٥٤٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . مبعىن مله١
  .قيس بن اخلطيم، وهو من الطويل: نابغة، وقيلهو ال:  قائله٢

  :ومتامه
  .............يرجى الفىت ... إذا أنت مل تنفع فضر فإمنا 

إذا مل يكن يف مقدورك أن تنفع من يستحق النفع والعون فضر من يستحق الضرر واإليذاء، فإن : املعىن
  .اإلنسان ال يقصد منه يف احلياة غري هذين العملني

فاعل لفعل حمذوف وهو فعل الشرط " أنت"ظرف متضمن معىن الشرط يف حمل نصب " إذا: "اإلعراب
الفاء واقعة يف " فضر"فعل مضارع جمزوم بلم والفاعل ضمري، واجلملة مفسرة " مل تنفع"يفسره املذكور 

فعل مضارع مبين للمجهول " يرجى"الفاء للتعليل وإمنا أداة حصر " فإمنا"جواب إذا وضر فعل أمر 
جارة تعليلية مبرتلة الالم وما مصدرية، وهي وما بعدها يف تأويل مصدر جمرور " كيما"نائب فاعل " لفىتا"

  .بكى
  ".كي"املصدرية على " ما"حيث دخلت " كيما: "قوله: الشاهد
، وابن ٢/ ٢٤٥، وابن هشام يف حروف اجلر ٣/ ٥٤٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف خزانة األدب٦٥٦، والشاهد ٢/ ٥طي يف اهلمع الناظم، وذكره السيو



)٣/١٢٣٠(  

  

  :١أن تقع الالم بعدها كقوله: والثالث
  فأوقدت ناري كي ليبصر ضوؤها

فهي هنا حرف جر والالم تأكيد هلا وأن مضمرة بعدها، وال جيوز كوا مصدرية لفصل الالم، وهذا 
  ".جئت لكي أقرأ: "لالم ومل تقع أن بعدها حنوالتركيب نادر، ويتعني الثاين إذا وقعت بعد ا

وال يكون ذلك إال يف " أن"وال جيوز أن تكون حرف جر؛ لدخول حرف اجلر عليها، فإن وقع بعدها 
  :٢الضرورة، كقوله

__________  
  .هو حامت بن عدي الطائي، وهو من الطويل:  قائله١

  :وعجزه
  وأخرجت كليب وهو يف البيت داخله

مفعول به والياء مضاف إليه " ناري"الفاء عاطفة، أو قدت فعل ماض والتاء فاعل، " دتفأوق: "اإلعراب
الالم للتعليل ويبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الم التعليل، وهو " ليبصر"للتعليل " كي"

الواو عطف على فأوقدت " وأخرجت"نائب فاعل واهلاء مضاف إليه " ضوؤها"مبين للمجهول 
" يف البيت"الواو حالية وهو مبتدأ " وهو"مفعول به والياء مضاف إليه " كليب"فاعل وأخرجت فعل و

  .خرب املبتدأ مرفوع واجلملة حالية" داخله"جار وجمرور متعلق بداخله 
فإن كي هنا تتعني أن تكون حرفا جارا للتعليل مبعىن الالم؛ لظهور الالم " كي ليبصر: "قوله: الشاهد

  .ما للتأكيد، وهذا التركيب نادربعدها، وإمنا مجع بينه
  ,٣/ ٥٥٠ذكره األمشوين يف شرحه األلفية : مواضعه

  .مل أعثر على قائله، وهو من الطويل:  قائله٢
  :ومتامه

  فتتركها شنا ببيداء بلقع
املفازة " بيداء" القربة اخللق البايل -بفتح الشني وتشديد النون-" شنا"تذهب بسرعة " تطري: "اللغة

  . قفر خالية من كل شيء-ح الباء وسكون الالم وفتح القافبفت-" بلقع"
رغبت أن تأخذ قربيت بسرعة وتتركها قطعة : خياطب الشاعر طائرا جارحا أو سارقا ماهرا، فيقول: املعىن

  .ممزقة بصحراء ال يصل إليها إنسان
ؤكدة لالم وأن الالم حرف جر وتعليل وكي إما جارة تعليلية م" لكيما"فعل وفاعل " أردت: "اإلعراب

فعل مضارع " تطري"حرف مصدري ونصب " أن"ناصبة أو مصدرية مؤكدة بأن والالم جارة وما زائدة 



جار وجمرور متعلق بتطري " بقربيت"منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة والفاعل ضمري مستتر فيه 
" شنا"اء مفعول أول الفاء عاطفة على تطري وتترك فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه واهل" فتتركها"

  . =صفة لبيداء" بلقع"جار وجمرور متعلق بتترك " ببيداء"مفعول ثان لتترك أو حال على التأويل 

)٣/١٢٣١(  

  

  ... ..........................أردت لكيما أن تطري بقربيت 
ا جارة وإمنا يترجح كو. ترجح كوا حرف جر مؤكدة لالم، وحيتمل أن تكون مصدرية مؤكدة بأن

  :ألوجه
  .١أم الباب، فلو جعلت مؤكدة لكي لكانت كي هي الناصبة" أن"أن : أحدها
  .أن ما كان أصال يف بابه ال جيعل مؤكدا لغريه: والثاين

فإن " جئت كي تفعل: "وليت الفعل فترجح أن تكون العاملة، وجيوز األمران يف حنو" أن"أن : والثالث
  .ها، وإن جعلت ناصبة كانت الالم مقدرة قبلهامقدرة بعد" أن"جعلت جارة كانت 

  :تنبيهات
تكون حرف جر ومصدرية هو مذهب سيبويه ومجهور البصريني، وذهب " كي"ما ذكرته من أن : األول

  .تفعل ماذا" كي" ناصبة للفعل دائما، وتأولوا كيمه على تقدير ٢الكوفيون إىل أا
  .خفشوذهب قوم إىل أا حرف جر دائما، ونقل عن األ

حرف جر ودخلت على االسم، فهي مبعىن الم التعليل، وإذا دخلت على الفعل " كي"إذا كانت : الثاين
  .دلت على العلة الغائية فقط، فهي أخص من الالم

  ".جئت النحو كي أتعلم: "أجاز الكسائي تقدمي معمول معموهلا عليها حنو: الثالث
__________  

حيث جيوز أن تكون كي مصدرية وأن مؤكدة هلا، وأن تكون تعليلية " لكيما أن تطري: "قوله: الشاهد= 
  .مصدرية ولوال وجود الالم لوجب أن تكون تعليلية" كي"لوجب أن تكون " أن"مؤكدة لالم، ولوال 

، ٢/ ٣٤١، واإلنصاف ٣/ ٣٦٣، وابن هشام ٣/ ٥٤٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة٦٣٥، والشاهد ٧/ ١٩وابن يعيش 

  . فيلزم تقدمي الفرع على األصل١
  . ب، ج٢

)٣/١٢٣٢(  

  



  .ومذهب اجلمهور منع ذلك
" جئت كي فيك أرغب: "والفعل مل يبطل عملها، خالفا للكسائي حنو" كي"إذا فصل بني : الرابع

  .ختياروالصحيح أن الفصل بينها وبني الفعل ال جيوز يف اال: قيل. والكسائي جييزه بالرفع ال بالنصب
  :١زعم الفارسي أن أصل كما يف قوله: واخلامس

  كما يحسبوا أن اهلوى حيثُ تنظر... وطَرفُك إما جئتنا فاحبسنه 
فحذفت الياء ونصب ا، وذهب املصنف إىل أا كاف التشبيه كفت مبا ودخلها معىن " كيما: "أي

  .التعليل فنصبت، وذلك قليل
  :٢هوقد جاء الفعل بعدها مرفوعا يف قول

__________  
  .لبيد العامري، وهو من الطويل: هو مجيل بن معمر، وقيل:  قائله١

  . الطرف العني واملعىن وعينك-بفتح الطاء-" طرفك: "اللغة
" جئتنا"أصله إِنْ ما وإن للشرط وما زائدة و" إما"طرف مبتدأ والكاف مضاف إليه " طرفك: "اإلعراب

الفاء واقعة يف جواب الشرط والضمري املنصوب يرجع " صرفنهفا"فعل وفاعل ومفعول وهو فعل الشرط 
حيث "اسم أن " اهلوى "-بفتح اهلمزة" أن"و-إىل الطرف واجلملة كلها يف موضع الرفع على اخلربية 

  .خرب أن، وأن مع امسها وخربها سد مسد املفعولني ليحسب" تنظر
واستدل به الكوفيون واملربد، " كيما"ىن تنصب بنفسها مبع" كما"حيث إن " كما حيسبوا: "قوله: الشاهد

وعالمة النصب سقوط النون من حيسبوا، والصحيح ما ذهب إليه البصريون وهو املنع؛ ألنه لو كانت 
ناصبة مثل كيما لكثر يف كالم العرب، وحيتمل أن تكون النون حذفت للضرورة، أو يكون األصل كيما 

  .فحذفت الياء للضرورة
  ,٢/ ٦، والسيوطي يف اهلمع ٢/ ٣٤٤، واإلنصاف ٣/ ٥٥٠ ذكره األمشوين: مواضعه

  .هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز:  قائله٢
  .أنك إن شتمت شتمت وإذا مل تشتم ال تشتم ولعلك إن مل تشتم ال تشتم: املعىن

فعل مضارع جمزوم بال وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني والفاعل ضمري " تشتم"ناهية " ال: "اإلعراب
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل " تشتم"ما كافة " كما"مفعول به " الناس"تتر فيه مس

  .ضمري مستتر فيه
ألا مل تكن : ومل ينصب، فقال الكوفيون" كما"حيث رفع الفعل بعد قوله " كما ال تشتم"قوله : الشاهد

  .ليست من النواصب" كما"هذا على أصله؛ ألن : مبعىن كيما؛ فلذلك مل تنصب، وقال البصريون
  .٢/ ٣٤٥، واإلنصاف ١/ ٤٥٩، وذكره سيبويه ٣/ ٥٥١ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٢٣٣(  



  

  ... ..........................ال تشتم الناس كما ال تشتم 
هي اليت دخوهلا يف الكالم كخروجها فيطرد زيادا : وإما أن تكون زائدة ومفسرة ومصدرية، فالزائدة

  . وبني القسم ولو١} فَلَما أَنْ جاَء الْبشري{: حنو" ملا"عد ب
  :٢حنو

  أما واهللا أن لو كنت حرا
وشذت زيادا بعد كاف اجلر يف . وما دخلت عليه" لو"ووقع البن عصفور أن هذه رابطة واجلواب 

  :٣قوله
 ... ........................ كأَنْ ظبية..............  

__________  
  . من سورة يوسف٩٦ من اآلية ١
  .مل أعثر على قائله، وأنشده سيبويه ومل يعزه إىل أحد، وهو من الوافر:  قائله٢

  :وعجزه
  وما باحلر أنت وال العتيق

حرف " واهللا" حرف استفتاح مبرتلة أال ويكثر قبل القسم -بفتح اهلمزة وختفيف امليم-" أما: "اإلعراب
خرب كان واجلملة فعل " حرا"كان وامسها " كنت"شرطية " لو"ئدة رابطة أو زا" أن"قسم ومقسم به 

  .لقاومتك: الشرط وجواب الشرط حمذوف تقديره
والذي ذهب . فإن أن فيه جعل حرفا يربط مجلة القسم جبملة املقسم عليه" أن لو كنت: "قوله: الشاهد

  . بني القسم ولو-إليه سيبويه أا زائدة 
  ,٢/ ١٨يف اهلمع ذكره أيضا السيوطي : مواضعه

  . اليشكري، هو من الطويل-بفتح الصاد-هو لباعث بن صرمي :  قائله٣
  :ومتامه

  تعطو إىل وارق السلم... ...... ويوما توافينا بوجه مقسم 
: قال األعلم" تعطو"حمسن وأصله من التقسمات وهي جماري الدموع يف أعايل الوجه " مقسم: "اللغة

شجر " السلم" وهو نادر -وفعله أوراق-املورق " وارق"الشجر مرتعية اليت تتناول أطراف : العاطية
  .بعينه
  .وصف امرأة حسنة الوجه فشبهها بظبية خمصبة: قال األعلم: املعىن

فعل مضارع فاعله ضمري مستتر عائد إىل املرأة " توافينا"ظرف متعلق بالفعل بعده " يوما: "اإلعراب
على رواة اجلر الكاف حرف " كأن"صفة لوجه " مقسم"وايف متعلق بت" بوجه"مفعول : املوصوفة ونا

فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر عائد إىل الظبية " تعطو"جمرور بالكاف " ظبية"تشبيه وجر وأن زائدة 



مضاف إليه جمرور بالكسرة، وإمنا سكن ألجل الوقف " السلم"جار وجمرور متعلق بتعطو " إىل وارق"
  .لظبيةومجلة تعطو يف حمل رفع صفة 

  .حيث وقعت أن زائدة بني الكاف وجمرورها" كأن ظبية: "قوله: الشاهد
  .راجعها يف باب إن: مواضعه

)٣/١٢٣٤(  

  

  .يف رواية اجلر
وفائدة زيادا التوكيد، وزعم الزخمشري والشلوبني أنه ينجر مع التوكيد معىن آخر وهو أن اجلواب 

  .ة واالتصال، وليست مثقلة يف األصل خالفا لزاعمهيكون بعقب الفعل الذي يليها فتنبه على السببي
أن تقع بعد مجلة فيها معىن القول دون حروفه : وعالمتها. وهي اليت حيسن يف موضعها أي: واملفسرة

  .١} فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا{: حنو
وال تقع املفسرة " إشاريت إليك أن اصرب: "رية حنوفلو كان الذي قبلها غري مجلة حكم عليها بأا املصد

  .بعد صريح القول خالفا لبعضهم
وهي عندهم الناصبة للفعل واملصدرية هي اليت تؤول " أن"ومذهب الكوفيني أن التفسري ليس من معاين 

وناصبة للمضارع فإن كان العامل فيها فعل علم وجب " أن"مع صلتها مبصدر، وتنقسم إىل خمففة من 
  . وتقدم ذكرها يف باا٢} علم أَنْ سيكُونُ{: ن تكون املخففة حنوأ

وإن كان فعل ظن جاز فيها األمران، وجاز يف الفعل بعدها الرفع والنصب باالعتبارين، إال أن النصب 
وحِسبوا {:  وقرئ بالوجهني٣} أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا{: هو األكثر؛ ولذلك أمجع عليه يف قوله تعاىل

  .٤} أَلَّا تكُونَ فتنةٌ
وإىل هذا " أريد أن تفعل: "وإن كان العامل فيها غري العلم والظن وجب أن تكون الناصبة للفعل حنو

  :التقسيم أشار بقوله
 ... ...........................ظَن دعلْمٍ واليت من بع دعال ب  

واع ححص فْعا والر بصفان دقت ...طَّرِدأنَّ فهو م نيفَها مفخت  
  .إذا رفعت الفعل بعدها" أن"فاعتقد ختفيفها من : أي

__________  
  . من سورة املؤمنون٢٧ من اآلية ١
  . من سورة املزمل٢٠ من اآلية ٢



  . من سورة العنكبوت٢ من اآلية ٣
  . من سورة املائدة٧١ من اآلية ٤

)٣/١٢٣٥(  

  

  :تنبيهات
-" ما علمت إال أن تقوم"إذا أول العلم بغريه جاز وقوع الناصبة بعده؛ ولذلك أجاز سيبويه : األول

  ".أشري عليك أن تقوم: "ألنه كالم خرج خمرج اإلشارة، فجرى جمرى قولك:  قال-بالنصب
  .أن الناصبة ال تأيت بعد لفظ العلم أصال: وعن أيب العباس

خفت أن ال : "عد اخلوف جمراها بعد العلم لتيقن املخوف حنوأجاز سيبويه واألخفش إجراءها ب: الثاين
  . ومنع ذلك املربد-بالرفع-" خشيت أن تقوم"أو " تفعل

  .أجاز الفراء وابن األنباري أن تنصب بعد العلم غري املؤول، ومذهب اجلمهور املنع: الثالث
  :١أجاز الفراء تقدمي معمول معموهلا عليها، مستشهدا بقوله: الرابع

ا ربددعمه حىت إذا تا... يتلَدي بالعصا أن أُجكان جزائ  
  .وال حجة فيما استشهد به لندوره، أو إمكان تقدير عامل مضمر: قال يف التسهيل

__________  
  .مل أعثر على قائله، وهو من الرجز:  قائله١

  .غلظ وشب" متعدد: "اللغة
  .أن أجلد بالعصاربيت ابين حىت إذا غلظ وشب وكان جزائي : املعىن

فعل ماض يف " متعددا"ظرفية شرطية " إذا"حرف ابتداء " حىت"فعل وفاعل ومفعول " ربيته: "اإلعراب
فعل ماض " كان"موضع الشرط والفاعل ضمري مستتر واأللف لإلطالق وإذا منصوبة بشرطها أو جواا 

ب ومجلة أن أجلدا يف حمل اسم كان والياء مضاف إليه، وكان جزائي يف موضع اجلوا" جزائي"ناقص 
  .نصب خرب كان واأللف لإلطالق

يتعلق بأجلد، وأجلد معمول أن وصلتها، وقوله " بالعصا"فإن قوله " بالعصا أن أجلدا: "قوله: الشاهد
كان جزائي أن : معمول معمول أن، وأجب بأنه نادر ال يقاس عليه، أو تؤول بأن، التقدير" بالعصا"

  .ذف من األول لداللة الثاين عليهأجلد بالعصا أن أجلد، فح
  . يف اخلزانة٦٤٣، والشاهد ١/ ١١٢، ٨٨، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٢٢ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٢٣٦(  

  



وما لَنا أَلَّا نقَاتلَ في {: أجاز األخفش أن تعمل وهي زائدة، واستدل بالسماع كقوله تعاىل: اخلامس
بِيلِ اللَّهلى حرف اجلر الزائد وبالقياس ع١}س.  

والفرق بينها وبني . لتأوله مبا منعنا" ما لنا"وال حجة يف ذلك؛ ألا يف اآلية وحنوها مصدرية دخلت بعد 
  ".كأن ظبية"فإا قد وليها االسم يف " أن"حرف اجلر أن اختصاص باقٍ مع الزيادة خبالف 

  .ارع خالفا البن طاهر فإنه جعلها غريهاباملاضي واألمر فهي اليت تنصب املض" أن"إذا وصلت : السادس
ناصبة للمضارع وخمففة، وزائدة، ومفسرة، وشرطية، ومبعىن ال، : مجلة ما ذكر ألن عشرة أقسام: السابع

  .ومبعىن لئال، ومبعىن إذ، ومبعىن أن املخففة، وجازمة
  .وقد تقدم الكالم عن األربعة اُألول ومل يثبت ما سواها

وحكى . ووافقهم أبو عبيدة. وال جيزم ا خالفا لبعض الكوفيني، انتهى:  التسهيلوأما اجلازمة، فقال يف
فصحاء العرب تنصب بأن وأخواا الفعل، ودوم قوم : ٣ أا لغة بين صباح؛ وقال الرؤاسي٢اللحياين

  :يرفعون ا، ودوم قوم جيزمون ا، وقد أنشدوا على ذلك أبياتا
  ما أختها حيث استحقَّت عمال... لَى وبعضهم أمهلَ أَنْ حمال ع

أن بعض العرب أمهل أن الناصبة حيث استحقت العمل، وذلك إذا مل يتقدمها علم أو ظن : يعين
  :٤كقوله

  مين السالم وأن ال تشعرا أَحدا... أَنْ تقْرآن على أمساَء ويحكُما 
__________  

  . من سورة البقرة٢٤٦ من اآلية ١
مسي به لعظم حليته، وأخذ عن الكسائي وأيب عمرو : ي بن املبارك اللحياين من بين حليان، وقيل هو عل٢

  .الشيباين وغريمها، وله النوادر املشهورة
 حممد بن احلسن الرؤاسي النحوي، مسى الرؤاسي ألنه كان كبري الرأس، وهو أول من وضع من ٣

الفيصل، الوقف واالبتداء : فراء، وله من الكتبالكوفيني كتابا يف النحو، وهو أستاذ الكسائي وال
  .الكبري، وغري ذلك

  . =مل أعثر على قائله، وهو من البسيط:  قائله٤

)٣/١٢٣٧(  

  

: فإن األوىل والثانية مصدريتان غري خمففتني وقد أعملت إحدامها وأمهلت األخرى، ومنه قراءة بعضهم
  .١"لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعة"

ما املصدرية، هذا مذهب البصريني، وأما الكوفيون فهي : أختها، أعين" ما"جه إمهاهلا محلها على وو



كوا املخففة أو احملمولة عليها أو على املصدرية : ، وقوله يف التسهيل٢"املخففة من الثقيلة"عندهم 
  .يقتضي قوال ثالثا

  هل يقاس على ذلك؟: فإن قلت
  .اهلا مقيسظاهر كالم املصنف أن إمه: قلت

مث نبهت على أن من العرب من جييز الرفع بعد أن الناصبة الساملة من سبق علم أو : قال يف شرح الكافية
  .ظن

  إن صدرت والفعلُ بعد موصال... ونصبوا بإِذَن املستقْبال 
  :حرف ينصب املضارع بثالثة شروط" إذن"

  .؛ ألن النواصب ختلص لالستقبالأن يكون مستقبال، فإن كان حاال رفع: األول
__________  

  .مصدر معناه رمحة لكما" وحيكما"تبلغان وتقوالن " تقرآن: "اللغة= 
  .أرجو يا صاحيب أن تبلغا حمبوبيت أمساء حتييت وأال ختربا بذلك أحدا: املعىن

 يف حمل فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واأللف فاعل، وهو" تقرآن"مصدرية مهملة " أن: "اإلعراب
هي أن تقرآن : نصب بدل من حاجة يف بيت قبله، أو يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف عائد إىل حاجة، أي

متعلق بتقرآن " مين"منصوب بفعل حمذوف من معناه، وهو مصدر مضاف إىل ضمري املخاطبني " وحيكما"
مضارع منصوب بأن فعل " تشعران"أن مصدرية ناصبة وال نافية " وأن ال"مفعول تقرآن " السالم"

  .مفعول" أحدا"واأللف فاعل 
  .عن العمل محال على أختها ما املصدرية، ورفع الفعل" أن"حيث أمهلت " أن تقرآن: "قوله: الشاهد
، ١٤٤، واملكودي ص٣/ ٣٦٥، وابن هشام ٢/ ٥٥٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، ٢/ ٢٢٩، واإلنصاف ٧/ ١٥ وابن يعيش ،٢/ ٢٠١وابن الناظم، وذكره ابن هشام يف املغين 
  . يف اخلزانة٦٤٢والشاهد 

  . من سورة البقر، وهي قراءة ابن حميصن٢٣٣ من اآلية ١
  . ب، ج٢

)٣/١٢٣٨(  

  

وإن توسطت وافتقر ما قبلها ملا " أكرمك إذن: "أن تكون مصدرة، فإن تأخرت ألغيت حتما، حنو: الثاين
  .بعدها فكذلك

  :١ذ النصب بإذن بني خرب وذي خرب يف قول الراجزوش: قال يف شرح الكافية



  إين إِذَنْ أُهلَك أو أَطريا... ال تتركَني فيهم شطريا 
إين ال أقدر : نقل جواز ذلك عن بعض الكوفيني، وتأوله البصريون على حذف اخلرب، والتقدير: قلت

  .وإن تقدمها حرف عطف فسيأيت. على ذلك، مث استأنف بإذن فنصب
، "إذن زيد يكرمك: "أال يفصل بينها وبني الفعل بغري القسم، فإن فصل بينهما بغريه ألغيت حنو: والثالث

  ".إذن واهللا أكرمك: "وإن فصل به مل يعد حاجزا حنو
  :تنبيه

الفصل بالنداء والدعاء : وأجاز ابن بابشاذ" إذن غدا أكرمك: "أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف حنو
ومل يسمع شيء من ذلك، فالصحيح " إذن يغفر اهللا لك يدخلك اجلنة"و"  أحسن إليكإذن يا زيد: "حنو

  .منعه
__________  

  .مل أعثر على قائله، وهو من الرجز:  قائله١
  .أذهب بعيدا" أطري" غريبا أو بعيدا -بفتح الشني وكسر الطاء-" شطريا: "اللغة
  .الء، فإين إذن أموت أو أرحل بعيدا عنهمال تتركين وتصريين مثل البعيد والغريب بني هؤ: املعىن

ناهية وفعل مضارع مؤكد بالنون الثقيلة، والنون للوقاية والياء مفعول أول " ال تتركين: "اإلعراب
فعل مضارع " أهلك"إن وامسها " إين"مفعول ثان أو حال " شطريا"جار وجمرور متعلق بشطري " فيهم"

  .عطف على أهلك" أو أطريا"ملة يف حمل رفع خرب إن منصوب بإذن، والفاعل ضمري مستتر فيه واجل
حيث نصب إذن املضارع وإذن غري واقعة يف صدر اجلملة؛ ألا معترضة " إذن أهلك: "قوله: الشاهد

ال أقدر على ذلك مث : حمذوف؛ أي" إن"وخيرج على أنه ضرورة أو على أن خرب . بني اسم إن وخربها
  .لة مستأنفةاستأنف بعده، فتكون إذن يف صدر مج

 ٦٤٩، وابن الناظم، والشاهد ٣٧٠، وابن هشام ٣/ ٥٥٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .يف اخلزانة

)٣/١٢٣٩(  

  

  . حينئذ وجهان١وأجاز الكسائي وهشام الفصل مبعمول الفعل، ويف الفعل
  .واالختيار عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع

  : الشروط الثالثة، مث أشار إىل أن الفصل بالقسم مغتفر بقوله٢"ذكر"وقد اشتمل البيت على 
أو قبله اليمني  

  :مث نبه على حكمها بعد العاطف فقال



  إِذَا إِذَنْ من بعد عطْف وقَعا... وانصب وارفَعا ........... 
  .ى اإلعمال عل٣"وإِذًا لَا يلْبثُوا: "والرفع أجود الوجهني وبه قرأ السبعة، ويف الشواذ

  :تنبيهات
إن تزرين : "إن كان العطف على ماله حمل ألغيت حنو: أطلق يف العطف، وفصل بعضهم فقال: األول

  .جبزم أحسن عطفا على جواب الشرط" أزرك وإن أحسن إليك
  .وإن كان على ما ال حمل له، فاألكثر اإللغاء كاآلية

  .ها عيسى وسيبويه وال يقبل قول من أنكرهاإلغاء إذن مع استيفاء الشروط لغة نادرة حكا: الثاين
واألصل أن " إذًا"وذهب بعض الكوفيني إىل أا اسم وأصلها . حرف" إذن"مذهب اجلمهور أن : الثالث
  .فحذف ما يضاف إليه وعوض منه التنوين، والصحيح مذهب اجلمهور" إذا جئتين أكرمك: "تقول

ا بسيطة، وذهب اخلليل يف أحد أقواله إىل أا مركبة من إ: مث اختلف القائلون حبرفيتها؛ فقال األكثرون
  ".إن"و" إذ"

__________  
  ".الفصل" أ، ج ويف ب ١
  . أ، ج٢
  . من سورة اإلسراء٧٦ من اآلية ٣

)٣/١٢٤٠(  

  

  .مث اختلف القائلون بأا بسيطة، فذهب األكثرون إىل أا ناصبة بنفسها
ا ليست ناصبة بنفسها، وأن مضمرة بعدها، وإليه ذهب وذهب اخلليل فيما روى عنه أبو عبيدة أ

  .الزجاج والفارسي
فالظاهر أن الالم جواب . ١} إِذًا لَأَذَقْناك{: إذا وقع بعدها املاضي مصحوبا بالالم كقوله تعاىل: الرابع

 كل لو ركنت إليهم ألذقناك، وقدر يف: والتقدير. لو مقدرة قبل إذن: وقال افراء. قسم مقدر قبل إذن
  .موضع ما يليق به

 ومحله الشلوبني على ظاهره، وأا للجواب ٢"يعين إذن"معناها اجلواب واجلزاء : قال سيبويه: اخلامس
  .واجلزاء يف كل موضع، وتكلف ختريج ما خفي فيه ذلك

: وذهب الفارسي إىل أا قد ترد هلما، وهو األكثر، وقد تكون للجواب وحده حنو أن يقول القائل
ومحل كالم سيبويه على ذلك كما قال يف . فال يتصور هنا اجلزاء" إذن أظنك صادقا: " فتقول"أحبك"

  .إا عدة وتصديق باعتبار حالني: نعم



أن تدل على : إذن وإن دلت على أن ما بعدها متسبب عما قبلها على وجهني؛ أحدمها: وقال بعضهم
 جوابا ارتبط مبتقدم أو منبهة على ٣"واردة"كون أن ت: والثاين. إنشاء االرتباط حبيث ال يفهم من غريها

وهي يف "تقوله ملن حيدثك " إذن أظنك صادقا"أو " إن أتيتين إذن آتيك: " يف احلال حنو٤"حصل"سبب 
  .٥"احلالني غري عاملة

 زِمال والم جر الت نيوب ...مدأن ناصبة وإن ع إظهار  
  وبعد نفي كان حتما أُضمرا... ال فأَنَ اعملْ مظهِرا أو مضمرا 

__________  
  . من سورة اإلسراء٧٥ من اآلية ١
  . ب، ج٢
  ".مؤكدة" أ، ويف ب، ج ٣
  ".حصل" أ، ويف ب، ج ٤
  . أ، ج٥

)٣/١٢٤١(  

  

الختصاصها به ولشبهها بأن الناصبة لالسم؛ فلذلك عملت مظهرة " أن"أن أقوى نواصب الفعل " اعلم"
  .واجب، وجائز، وشاذ: ارها على ثالثة أضربومضمرة خبالف أخواا، وإضم
. مبعىن إىل أو إال" أو: "وثالثها. الم اجلحود: وثانيها. اجلارة" كي: "فالواجب بعد ستة أشياء؛ أوهلا

  .واو املصاحبة: وسادسها. فاء اجلواب: وخامسها. حىت: ورابعها
  .العاطف على اسم خالص: والثاين. الم كي إذا مل يكن معها ال: واجلائز بعد شيئني؛ األول

  .إعماهلا مضمرة يف غري هذه املواضع: والشاذ
  .أا ال تعمل مضمرة باطراد إال بعد حرف جر أو حرف عطف على ما سيأيت بيانه: واحلاصل

إا ناصبة بنفسها : اجلارة، فلم ينبه يف النظم عليها؛ بل ظاهر كالمه هنا موافقة من يقول" كي"فأما 
  .وقد ذكر هلا يف الكافية وغريها احلالني.  مع النواصب، ومل يذكرها غري ذلكدائما؛ ألنه ذكرها

  .بعد الم كي والم اجلحود" أن"وقد اشتمل هذان البيتان على حكم 
فأما الم كي فهي الم التعليل، وألن بعدها حاالن، حال جيب فيه إظهارها وذلك مع الفعل املقرون بال 

  .١} لئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكتابِ{: النافية أو الزائدة، كقوله تعاىل
  ".جئت لتكرمين: "وحال جيوز فيه إظهارها وإضمارها، وذلك مع الفعل غري املقرون بال حنو

  .ألن تكرمين، جلاز: ولو أظهرت فقلت



  فهل جيوز أن يكون النصب بعدها بإضمار كي؟: فإن قلت
__________  

  . من سورة احلديد٢٩ من اآلية ١

)٣/١٢٤٢(  

  

أجاز ذلك ابن كيسان والسريايف، ومذهب اجلمهور أن كي ال تضمر؛ ألنه مل يثبت إضمارها يف : قلت
  .غري هذا املوضع

  لم مسيت الم كي؟: فإن قلت
  .ألا للسبب كما أن كي للسبب: قلت

انَ اللَّه ليطْلعكُم وما كَ{: وأما الم اجلحود، فهي الواقعة بعد كان املنفية الناقصة املاضية لفظا أو معىن حنو
  .٢} لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم{ و ١} علَى الْغيبِ

كان " "ما كان زيد ليفعل"والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واجبة اإلضمار، وعلل ذلك بأن إجياب 
 جيمع بني أن جعلت الالم يف مقابلة السني، فكما أنه ال جيمع بني أن والسني كذلك ال" زيد سيفعل

  .والالم
وجوب إظهارها مع املقرون بال، : حاصل كالم الناظم أن ألن بعد الم اجلر ثالثة أحوال: فإن قلت

  :ووجوب إضمارها بعد نفي كان، وجواز األمرين فيما عدا ذلك، وهذا غري حمرر من ثالثة أوجه
امة، وليس كذلك؛ ألن الالم بعدها أنه مل يقيد بالناقصة، فأوهم أنه جيب اإلضمار أيضا بعد الت: أحدها

  .ليست الم اجلحود
  . اختصاص هذا احلكم باملاضية لفظا، وقد تقدم أن املاضية معىن كاملاضية لفظا٣"أن"أنه يوهم : الثاين

أنه أطلق فشمل إطالقه النفي بكل ناف، وليس كذلك؛ ألن النفي هنا ال يكون إال مبا أو بلم : والثالث
  .نص على ذلك يف االرتشاف. لما وال بال وال بلنوال يكون بأن وال ب

قد جياب عن األول بأن استعمال الناقصة أكثر، وذكرها يف أبواب النحو أشهر فتوجه كالمه : قلت
  .إليها، وتعني محله عند عدم التقييد عليها

__________  
  . من سورة آل عمران١٧٩ من اآلية ١
  . من سورة النساء١٣٧ من اآلية ٢
  . ب، ج٣

)٣/١٢٤٣(  



  

ألن املراد نفي املاضي، ومل تنف املاضي، على أن " ونفى كان: "بأنه مل يكن مندرجا يف قوله: وعن الثاين
  .من النحويني من يرى أا تصرف لفظ املاضي دون معناه

" لن"ال يشمل كل ناف، بل يشمل كل ما ينفي املاضي فخرجت " نفي كان: "أن قوله: وعن الثالث
فإن نفي غري املستقبل ا قليل، وأما ملا فإا وإن كانت تنفي املاضي " ال"املستقبل، وكذلك ألا ختتص ب

  .وإطالقه يشملها، ويف استثنائها نظر" ما"فهي مبعىن " أن"وأما " مل"تدل على اتصال نفيه باحلال خبالف 
وإِنْ كَانَ مكْرهم {: ئيبل الظاهر أن الم اجلحود تقع بعد النفي ا، ويدل على ذلك قراءة غري الكسا

  .، ونص بعضهم على أن الالم يف غري قراءته الم اجلحود١} لتزولَ منه الْجِبالُ
  .ويف هذه اآلية رد على من زعم أن الفعل بعد الم اجلحود ال يرفع إال ضمري االسم السابق

  :وقد فهم من النظم فوائد
صيص احلكم ا خالفا ملن أجازه قياسا يف أخواا، وملن أن ذلك ال يكون يف أخوات كان؛ لتخ: األول

  .أجازه يف ظننت
ألا إذ ذاك بعد إجياب ال " ما كان زيد إال ليفعل: "أن الفعل معها ال يكون موجبا، فال يقال: والثانية

  .بعد نفي كان
  .صريني، وهذا مذهب الب"حتما أضمرا: "أن إظهار أن بعد الم اجلحود ممتنع؛ لقوله: الثالثة

وأما الكوفيون فحكى ابن األنباري عنهم منع ذلك، وحكى غريه عن بعضهم جواز إظهار أن بعدها 
  .توكيدا

__________  
أما قراءة الكسائي فهي بفتح الالم ورفع الفعل بأن خمففة من الثقيلة والالم . ٤٦ سورة إبراهيم اآلية ١

  . عظمها باجلبال كبأس أعدائهم الكثريينوإن مكرهم لرتول منه األمور املشبهة يف: للفصل، أي

)٣/١٢٤٤(  

  

  :تنبيهات
وما كَانَ هذَا الْقُرآنُ {: أجاز بعض النحويني حذف الم اجلحود وإظهار أن مستدال بقوله تعاىل: األول

  .١} أَنْ يفْترى
" أن يفترى"واضطراب ابن عصفور فمرة أجاز ومرة منع، والصحيح املنع، وال حجة هلم يف اآلية؛ ألن 

  .يف تأويل مصدر هو اخلرب
  .الم كي والم اجلحود: قد فهم مما تقدم أن الم اجلر اليت ينصب الفعل بعدها قسمان: الثاين



  .أما الم اجلحود فقد تقدم ضابطها
الم : وأما الم كي فهي ما عداها، وقسم بعضهم ما عدا الم اجلحود إىل ثالثة أقسام كما فعل الشارح

 والم ٢} فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا وحزنا{: والم العاقبة حنو" لتحسن إيلجئت : "كي حنو
  .٣} يرِيد اللَّه ليبين لَكُم{: زيادة حنو

  .وأن بعد هذه الثالثة جيوز إظهارها وإضمارها
فقد أثبتها الكوفيون واألخفش وذكرها أما الم العاقبة، وتسمى أيضا الم الصريورة، والم املآل، : قلت

  .يف التسهيل، وتأول مجهور البصريني ما أوهم ذلك، وردوه إىل الم كي
 زائدة وأن ٥} وأُمرنا لنسلم {٤} يرِيدونَ ليطْفئُوا{: وأما الزيادة، فذهب قوم إىل أن الالم يف حنو

  .مقدرة بعدها
  .وضع أن يف أردت وأمرت، واملختار أا الم كيالعرب جتعل الم كي يف م: وقال الفراء

__________  
  . من سورة يونس٣٧ من اآلية ١
  . من سورة القصص٨ من اآلية ٢
  . من سورة النساء٢٦ من اآلية ٣
  . من سورة الصف٨ من اآلية ٤
  . من سورة األنعام٧١ من اآلية ٥

)٣/١٢٤٥(  

  

  .أمرنا مبا أمرنا لنسلميريدون ما يريدون من الكفر ليطفئوا، و: والتقدير
 بعدها هي الم اجلر، والنصب بأن مضمرة، هو ١"تنصب الفعل"ما ذكر من أن الالم اليت : الثالث

مذهب البصريني، وذهب الكوفيون إىل أن الالم ناصبة بنفسها، وذهب ثعلب إىل أن الالم ناصبة بنفسها 
  . واحد-اجلحودالم كي والم : أعين-لقيامها مقام أن، واخلالف يف الالمني 

وذهب . والالم للتوكيد" كان"اختلف يف الفعل الواقع بعدم الالم، فذهب الكوفيون إىل أنه خرب : الرابع
، "ما كان زيد مريدا ليفعل: "البصريون إىل أن اخلرب حمذوف، والالم متعلقة بذلك اخلرب احملذوف وقدروه

 يف تأويل مصدر، وصرح املصنف بأا مؤكدة وإمنا ذهبوا إىل ذلك ألن الالم جارة عندهم، وما بعدها
 إال أن الناصب عنده أن مضمرة، فهو قول ثالث، قال الشيخ -وظاهره موافقة الكوفيني-لنفي اخلرب 

وصرح به الشارح، وقال يف . ليس بقول بصري وال كويف، ومقتضى قوله مؤكدة أا زائدة: أبو حيان
 لصحة الكالم بدوا، ال ألا زائدة، إذ لو كانت زائدة مسيت مؤكدة: شرحه هلذا املوضع من التسهيل



مل يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحيح، وإمنا هي الم اختصاص دخلت على الفعل لقصد ما كان زيد 
  .مقدرا أوهاما أو مستعدا ألن يفعل

 مريدا ما نقل عن البصريني من أا متعلقة باخلرب احملذوف يقتضي أا ليست بزائدة وتقدرهم: قلت
  .فليتأمل. يقتضي أا زائدة مقوية للعامل

  .ذكر يف التسهيل أن فتح الالم اجلارة الداخلة على الفعل لغة عكل وبلعنرب: اخلامس
  .٢} وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم{: مسعت من يقرأ: وقال أبو زيد
  :فقال" أو"مث انتقل إىل 

  ها حىت أَوِ الَّا أَنْ خفىموضع... كَذاك بعد أو إذا يصلح يف 
__________  

  ".ينصب" ب، ج ويف أ ١
  . من سورة األنفال٣٣ من اآلية ٢

)٣/١٢٤٦(  

  

إذا صلح يف موضعها حىت أو إال كما وجب إضمارها بعد الم " أو"جيب إضمارها بعد " أن"أن : يعين
  .اجلحود

   مبعىن إىل ومبعىن كي فأيهما أراد؟١"تكون"حىت : فإن قلت
حىت اليت مبعىن إىل ال اليت مبعىن كي، فإن كان ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا فهي مبعىن : قال الشارح: قلت

  .انتهى. إىل وإال فهي مبعىن إال
  .حيتمل أن يريد املعنيني معا، وذلك أن بعضهم قدرها بكي، وبعضهم قدرها بإىل

أللزمنك : "ويصلح للتقديرات الثالثة قوهلموأما سيبويه فقدرها بإال، فكأنه أشار إىل األولني بذكر حىت، 
  .فإنه يصلح للتعليل وللغاية ولالستثناء من األزمان" أو تقضيين حقي

: ، والثالث يف حنو"ألنتظرنه أو جييء: "والثاين يف حنو". ألطيعن اهللا أو يغفر يل: "ويتعني األول يف حنو
إن : بإال مطرد، وقول من قال" تقديرا إن:  قول من قال٢"يضعف"، وبذلك "ألقتلن الكافر أو يسلم"

 بكي أو إىل مطرد، ويؤيد االحتمال الثاين أنه لو أراد حىت اليت مبعىن إىل فقط لصرح بإىل ٣"تقديرها
  .والوزن موات له على ذلك

  :تنبيهات
 أحد ٤"من اليت ال يصلح يف موضعها" حىت أو إال "إذا يصلح يف موضعها : "احترز بقوله: األول

  :٥، فإن املضارع إذا ورد بعدها منصوبا جاز إظهار أن كقولهاحلرفني



__________  
  . أ، ج١
  . ب، ج٢
  . ب، ج٣
  . أ٤
  . =هو احلصني بن محام املري، وهو من الطويل:  قائله٥

)٣/١٢٤٧(  

  

  وآلُ سبيع أو أسوَءك علْقَما... ولوال رجالٌ من رِزامٍ أعزةٌ 
 يف مكان أو تقدير حلظ فيه املعىن دون اإلعراب، والتقدير اإلعرايب ما ذكر من تقدير حىت أو إال: الثاين

الناصبة للفعل، ومها يف تأويل مصدر معطوف " أن"مصدر وبعدها " أو"املرتب على اللفظ أن يقدر قبل 
  .ليكونن انتظار أو قدوم": ألنتظرنه أو يقدم"بأو على املقدر قبلها فتقدير 

املذكورة ناصبة بنفسها، وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيني إىل " أو"ذهب الكسائي إىل أن : الثالث
حرف عطف فال عمل " أو"أن الفعل انتصب باملخالفة، والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها؛ ألن 

  .هلا ولكنها عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم، ومن ثَم لزم إضمار أَنْ بعدها
أجود من قول الشارح بعد أو مبعىن إىل أو إال، فإنه " عها حىت أو إالإذا يصلح يف موض: "قوله: الرابع

  .ترادف احلرفني، وليس كذلك، بل هي أو العاطفة اليت ألحد الشيئني" أو"يوهم أن 
  :مث انتقل إىل حىت فقال

  حتم كجد تسر ذا حزنْ... وبعد حىت هكذا إضمار أن 
  .ة، وابتدائية، وجارةعاطف: حىت يف الكالم على ثالثة أضرب

  .تعطف بعضا على كل، وتقدمت يف حروف العطف: فالعاطفة
__________  

 هو أبو حي من متيم وامسه رزام بن مالك بن عمرو بن -بكسر الراء وختفيف الزاي-" رزام: "اللغة= 
  .متيم

من "الظاهرة مبتدأ مرفوع بالضمة " رجال"الواو للعطف ولوال حرف امتناع لوجود " ولوال: "اإلعراب
صفة أخرى وخرب املبتدأ " أعزة"لوال رجال كائنون من رزام : جار وجمرور صفة لرجال والتقدير" رزام

فعل مضارع منصوب بأن " أو أسوءك"مضاف إليه " سبيع"عطف عليه " وآل"كائنون : حمذوف أي
يا : خم تقديرهمنادى مر" علقما"مضمرة بعد أو العاطفة والفاعل ضمري مستتر فيه والكاف مفعول 



 على ما كان مث أشبع -بفتح امليم-علقمة، فحذف حرف النداء فصار علقمة مث رمخه فصار علقم 
  .الفتحة ألفا

  .حيث نصب الفعل بعد أو بتقدير أن" أو أسوءك"قوله : الشاهد
  .١/ ٤٢٩، وسيبويه ٢/ ١٠، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٥٩ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٢٤٨(  

  

  :١تدخل على مجلة مضموا غاية لشيء قبلها كقوله: ائيةواالبتد
  حىت ماُء دجلةَ أَشكَلُ.......... 

وليس املعىن أنه جيب أن يكون بعدها املبتدأ واخلرب، بل املعىن على الصالحية، فمىت كان بعدها مجلة فعلية 
" حىت جييء البعري جير بطنهشربت اإلبل : " أو مبضارع مرفوع تقول٢} حتى عفَوا{: مصدرة مباض حنو

  .أطلق عليها حرف ابتداء
تدخل على االسم الصريح مبعىن إىل وتقدمت يف حروف اجلر، وتدخل على املضارع وجيب : واجلارة

  .حيئنذ إضمار أن بعدها ناصبة؛ لتكون مع الفعل يف تأويل مصدر جمرور حبىت وال جيوز إظهار أن بعدها
  :تنبيهات

 أو ٣} حتى حنيٍ{: تسهيل عند ذكر حىت اجلارة وجمرورها إما اسم صريح حنوقال يف شرح ال: األول
  .٤} حتى يقُولَ الرسولُ{: أو مضارع حنو} حتى عفَوا{: مصدر مؤول من أن وفعل ماض حنو

  .ونوزع يف املاضي فإن حىت قبله ابتدائية وأن غري مضمرة
__________  

  .طفي من قصيدة يهجو ا األخطل، وهو من الطويلهو جرير بن عطية اخل:  قائله١
  :ومتامه

  ....................بدجلة ... فما زالت القتلى متج دماءها 
ماء أشكل " أشكل" ر العراق -بكسر الدال-" دجلة"ترمي وتقذف " متج"مجع قتيل " القتلى: "اللغة

  .إذا خالطه دم، واألشكل الذي خيالطه محرة
فعل " متج"اسم ما زالت " القتلى"من أخوات كان " زالت"لفاء عاطفة وما نافية ا" فما: "اإلعراب

مفعول به واهلاء مضاف إليه واجلملة يف حمل نصب خرب ما " دماءها"مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه 
" دجلة"مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة " ماء"حرف ابتداء " حىت"يف دجلة : الباء ظرفية، أي" بدجلة"زال 

  .خرب املبتدأ" أشكل"مضاف إليه 
  .حيث دخلت على اجلملة االمسية؛ ألا حرف ابتداء" حىت: "قوله: الشاهد



  .، وابن الناظم٣/ ٥٦٢ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه
  . من سورة األعراف٩٥ من اآلية ٢
  . من سورة يوسف٣٥ من اآلية ٣
  . من سورة البقرة٢١٤ من اآلية ٤

)٣/١٢٤٩(  

  

ذهب الكوفيون إىل أن حىت ناصبة بنفسها وأجازوا إظهار أن بعدها توكيدا كما أجازوا ذلك بعد : الثاين
  .الم اجلحود

لَن نبرح علَيه عاكفني {: إذا انتصب املضارع بعد حىت، فالغالب أن تكون للغاية؛ كقوله تعاىل: الثالث
جد حىت تسر : "أن يصلح يف موضعها إىل، وقد تكون للتعليل حنو"ها  وعالمت١} حتى يرجِع إِلَينا موسى

  :٣أا تكون مبعىن إال أن، كقوله:  أن حيسن يف موضعها كي، وزاد يف التسهيل٢"وعالمتها" ذا حزن
  حىت جتود وما لديك قليلُ... ليس العطاُء من الفضول مساحةً 

وال حجة يف البيت إلمكان . سيط عن بعضهموهذا معىن غريب، وممن ذكره ابن هشام وحكاه يف الب
  .جعلها فيه مبعىن إىل

  . أو حكما٤"الفعل بعدها ال يكون إال مستقبال حقيقة"مث نبه على أن 
  به ارفعن وانصب املستقبال... وتلو حىت حاال أو مؤوال 

وزلْزِلُوا {: ءة نافع، ومثال املؤول باحلال كقرا"سألت عنك حىت ال أحتاج إىل سؤال: "مثال احلال قوهلم
  .٥}حتى يقُولَ الرسولُ
__________  

  . من سورة طه٩١ من اآلية ١
  . ب، ج٢
  .للمقنع الكندي، وهو من الكامل: مل ينسب لقائل، ويف الدرر اللوامع قال: قال العيين:  قائله٣

  .اجلود والكرم" مساحة"املال الزائد " الفضول: "اللغة
جار وجمرور يف " من الفضول"امسها مرفوع بالضمة الظاهرة " العطاء"ماض ناقص فعل " ليس: "اإلعراب

ليس العطاء احلاصل من فضول املال مساحة وجودا : خرب ليس، والتقدير" مساحة"حمل رفع صفة للعطاء 
  .مجلة حالية" وما لديك قليل"فعل مضارع منصوب بتقدير أن " جتود"للغاية " حىت"

  .فإن حىت فيه مبعىن إال أن، فحىت هنا مبعىن االستثناء" ودحىت جت: "قوله: الشاهد
  ,٢/ ٩، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٦٠ذكره األمشوين : مواضعه



  ".منصوب الفعل ال يكون بعدها إال مستقبال حقيقة" ب، ج ويف أ ٤
  . من سورة البقرة٢١٤ من اآلية ٥

)٣/١٢٥٠(  

  

فيقدر اتصافه بالدخول فيه فريفع؛ ألنه حال بالنسبة إىل واملراد باملؤول باحلال أن يكون الفعل قد وقع 
ألسرين حىت : "فاملستقبل حقيقة حنو. حقيقة أو بتأويل: يعين" وانصب املستقبال: "تلك احلال، وقوله

 به أن يكون الفعل قد وقع ١"واملراد"} وزلْزِلُوا حتى يقُولَ{: واملؤول كقراءة غري نافع" أدخل املدينة
  .٢"مستقبل بالنسبة إىل تلك احلال"ملخرب به اتصافه بالعزم فينصب؛ ألنه فيقدر ا
  :تنبيهات

إذا كان الفعل حاال أو مؤوال به فحىت ابتدائية وإذا كان مستقبال أو مؤوال به فهي اجلارة وأن : األول
  .مضمرة بعدها كما تقدم

حىت، وجيب حينئذ أن يكون ما عالمة كونه حاال أو مؤوال به صالحية جعل الفاء يف موضع : الثاين
  .بعدها فضلة مسببا عما قبلها

إذا جعلت ناقصة؛ ألنه لو رفع " كان سريي حىت أدخلها: "قد فهم مما ذكر أن الرفع ميتنع يف حنو: الثالث
النتفاء السببية خالفا " سرت حىت تطلع الشمس: "لكانت حىت ابتدائية، فتبقى كان بال خرب، ويف حنو

مما يدل على حدث غري واجب؛ ألنه لو " ما سرت أو أسرت حىت تدخل املدينة: "حنوللكوفيني، ويف 
ما "رفع لزم أن يكون مستأنفا مقطوعا بوقوعه وما قبلها سبب له، وذلك ال يصح ألن ما قبلها منفي يف 

فيلزم وقوع املسبب مع نفي السبب أو الشك فيه، وأجاز " أسرت"ومشكوك يف وقوعه يف " سرت
: هي مسألة خالف بينه وبني سيبويه، وقيل: فقيل" ما سرت حىت أدخل املدينة: "رفع يف حنواألخفش ال

إمنا أجازه على أن يكون أصل الكالم واجبا مث أدخلت أداة النفي على الكالم بأسره، فنفيت أن يكون 
  .سري كان عنه دخول

  .وهذا الذي قاله جيد وينبغي أال يعد هذا خالفا: قال ابن عصفور
ذهب أبو احلسن إىل أن حىت إذا كانت مبعىن الفاء فهي عاطفة وتعطف الفعل على الفعل، وذلك : بعالرا

ألضربنه حىت "و" ضربت زيدا حىت بكى: "إذا دخلت على املاضي أو املستقبل على جهة السبب حنو
  ".يبكي

__________  
  . ب، ج١
  . ب٢



)٣/١٢٥١(  

  

ا ابتدائية كما سبق؛ ألا إمنا تعطف املفرداتومذهب اجلمهور أ.  
ومثرة اخلالف أن األخفش جييز الرفع يف يبكي على العطف، واجلمهور ال جييزون فيه إال النصب، مث 

  :انتقل إىل فاء اجلواب فقال
 فْي أو طَلَبفَا جوابِ ن دعوب ...بصن متا حهرتنِ أَنْ وسيضحم  

 أو طلب ١} لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا{:  جواب نفي حنوتنصب الفعل مضمرة بعد فاء" أن"أن : يعين
" اضرب زيدا فيستقيم: "وهو أمر أو ي أو دعاء أو استفهام أو عرض أو حتضيض أو متن، فاألمر حنو

هِم واشدد علَى ربنا اطْمس علَى أَموال{:  والدعاء٢} لَا تفْتروا علَى اللَّه كَذبا فَيسحتكُم{: والنهي
:  والعرض قول بعض العرب٤} فَهلْ لَنا من شفَعاَء فَيشفَعوا لَنا{:  واالستفهام٣} قُلُوبِهِم فَلَا يؤمنوا

يا لَيتنِي كُنت معهم {: والتمين" هال أمرت فتطاع: "والتحضيض. يف املاء: يريد" أال تقع املاء فتسبح"
٥} فَأَفُوز.  

  .لو نعان فننهدا: ٦، وبلو كقوله"أال رسول لنا منا فيخربنا: "والتمين يكون بليت كما مثل أو بأال حنو
__________  

  . من سورة فاطر٣٦ من اآلية ١
  . من سورة طه٦١ من اآلية ٢
  . من سورة يونس٨٨ من اآلية ٣
  . من سورة األعراف٥٣ من اآلية ٤
  . من سورة النساء٧٣ من اآلية ٥
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل: ائله ق٦

  :ومتامه
  ...........جبال شرورى ... سرينا إليهم يف مجوع كأا 

على صيغة املبين -" نعان"اسم جبل لبين سليم " شرورى"مجع مجع، وهو اجلماعة " مجوع"اللغة 
ض، ومنه املناهد يف :  أي-بالفتح فيهما-من د إىل العدو ينهد " فننهدا" من العون -للمجهول

  .احلرب، وهي املناهضة
جار وجمرور يف حمل نصب " يف مجوع"جار وجمرور متعلق بسرينا " إليهم"فعل وفاعل " سرينا: "اإلعراب

خرب كأن " جبال"كأن وامسها " كأا"سرينا إىل هؤالء القوم وحنن يف مجاعة : على احلال، والتقدير
نعان فعل مضارع مبين للمجهول ونائب " لو نعان"ف إليه مضا" شرورى"مرفوع بالضمة الظاهرة 

  .مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وفاعله ضمري مستتر فيه" فننهدا"الفاعل ضمري 



فأن : وهو فننهدا؛ أي" أن"هنا للتمين، ونصب الفعل بعدها بإضمار " لو"فإن " لو نعان: "قوله: الشاهد
  .ننهدا

)٣/١٢٥٢(  

  

  .وددنا لو نعان، فهو جواب متن إنشائي كجواب ليت: التقدير: و للتمين وقالومنع املصنف كون ل
  :وقد فهم من كالمه أنه ال جيوز النصب بعد شيء من ذلك إال بشرطني

 إلضافتها إىل اجلواب احترازا من الفاء اليت رد العطف ١"اجلواب"أن تكون الفاء مقصودا ا : أحدمها
ما تأتينا : ما تأتينا فما حتدثنا؛ فيكون الفعالن مقصودا نفيهما، ومبعىن: مبعىن" ما تأتينا فتحدثنا: "كقولك

فأنت حتدثنا، على إضمار مبتدأ، فيكون املقصود نفي اإلتيان وإثبات احلديث، وإذا قصد ا معىن اجلزاء 
اجتماعهما أو ما تأتينا حمدثا، فيكون املقصود نفي : والسببية مل يكن الفعل بعدها إال منصوبا على معىن

  .ما تأتينا فكيف حتدثنا، فيكون املقصود نفي الثاين النتفاء األول: على معىن
ما أنت : " النفي الذي ليس مبحض حنو٢"عن"أن يكون النفي والطلب حمضني، واحترز بذلك : الثاين

طلب احملض أن ومن الطلب الذي ليس مبحض، واملراد بال". ما تزال تأتينا فتحدثنا"و" تأتينا إال فتحدثنا
أو بلفظ " صه: "أو باسم فعل حنو" سقيا: "يكون بفعل أصل يف ذلك، فاحترز من أن يكون مبصدر حنو

  .فال يكون لشيء من ذلك جواب منصوب، وسيأيت اخلالف يف بعض ذلك" رحم اهللا زيدا: "اخلرب حنو
  :تنبيهات

ما : " ليس نفيا خالصا بأربعة أمثلةالنفي الذي ال جواب له منصوب لكونه: قال يف شرح الكافية: األول
  :٣وقول الشاعر" ما قام فيأكل إال طعامه"و" ما تزال تأتينا فتحدثنا"و" أنت إال تأتينا فتحدثنا

__________  
  ".اجلزاء" أ، ج ويف ب ١
  ".من" ب، ج ويف أ ٢
  . =هو الفرزدق، وهو من الطويل:  قائله٣

)٣/١٢٥٣(  

  

  فينطق إال باليت هي أعرف... وما قام منا قائم يف ندينا 
وتبعه الشارح يف التمثيل ا، فأما األوالن فالتمثيل ما صحيح، وأما اآلخران فالنصب فيهما جائز، فإن 

  :نص على ذلك سيبويه، وعلى النصب أنشد. النفي إذا انتقض بإال بعد الفاء جاز النصب



إال باليت هي أعرف قفينط  
يني إىل أن ما بعد الفاء منصوب باملخالفة، وبعضهم إىل أن الفاء هي الناصبة ذهب بعض الكوف: الثاين

كما تقدم يف أو، والصحيح مذهب البصريني؛ ألن الفاء عاطفة فال عمل هلا؛ ألا يف ذلك عاطفة ملصدر 
ما يكون منك إتيان فحديث، وكذلك " ما تأتينا فتحدثنا: "مقدر على مصدر متوهم، والتقدير يف حنو

  .در يف مجيع املواضعيق
لم : "شرط يف التسهيل يف نصب جواب االستفهام أال يتضمن وقوع الفعل احترازا من حنو: الثالث

ألن الضرب قد وقع فلم ميكن سبك مصدر مستقبل منه، وهو مذهب أيب " ضربت زيدا فيجازيك؟
بالنصب، والفعل يف ذلك " أين ذهب زيد فتتبعه؟"علي، ومل يشترط ذلك املغاربة، وحكى ابن كيسان 

  حمقق
__________  

جملس القوم ومكان حديثهم :  على وزن غين-بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء-" ندينا: "اللغة= 
  .باألشياء اليت هي معروفة: أي" إال باليت هي أعرف"

  .إذا نطق منا ناطق يف جملس مجاعة عرف صواب قوله فلم ترد مقالته: املعىن
جار وجمرور يف حمل رفع صفة لقائم " منا"فعل ماض " قام"الواو عاطفة وما نافية " وما قام": اإلعراب

يف حمل نصب على احلال " منا"وما قام قائم كائن منا، واألحسن أن يكون : فاعل لقام، والتقدير" قائم"
 -بالرفع-" قفينط"كائن يف ندينا أو كائنا على احلال : جار وجمرور متعلق مبحذوف؛ أي" يف ندينا"

أداة استثناء من النفي فيكون إثباتا " إال"وإمنا مل ينصب؛ ألن النفي ليس خبالص " قام"عطفا على قوله 
خرب املبتدأ " أعرف"ضمري منفصل مبتدأ " هي"باألشياء اليت : اسم موصول صفة حملذوف؛ أي" باليت"

  .واجلملة من املبتدأ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول
حيث رفعه الشاعر؛ ألن من شرط النصب بعد النفي أن يكون النفي خالصا، " فينطق: "قوله: الشاهد

  .وهاهنا ليس كذلك
  . يف اخلزانة٦٦٦، والشاهد ١/ ٤٢٠، وابن الناظم، وسيبويه ٣/ ٥٦٤ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٢٥٤(  

  

ليكن منك إعالم بذهاب : ، والتقديرالوقوع، فإذا مل ميكن سبك مصدر من اجلملة سبكناه من الزمها
  .زيد فاتباع منا

  :مث انتقل إىل الواو فقال
 عم مفهوم دفكالفَا إن ت والواو ...عاجلز ظْهِرا وتلْدج كَال تكُن  



أن الواو تضمر أن بعدها وجوبا بعد النفي والطلب بشرطهما، كما أضمرت بعد الفاء بشرط أن : يعين
ال جتمع بني األمرين، وهي يومئذ عاطفة ملصدر : أي" ال تكن جلدا وتظهر اجلزع: "ولهتفيد املعية، كق

  .مقدر على مصدر متوهم كما تقدم يف الفاء وأو
ال تأكل السمك وتشرب : "واحترز من أن يقصد التشريك بني الفعلني فتكون عاطفة فعال على فعل حنو

 وأمثلة النصب بعد -بالرفع-" السمك وتشرب اللنبال تأكل : "باجلزم أو بقصد االستئناف حنو" اللنب
  .الواو معلومة من أمثلة الفاء، فال نطول بذكرها

وال أحفظ النصب جاء بعد الواو يف الدعاء وال العرض وال التحضيض وال : قال الشيخ أبو حيان
  .الرجاء، وال ينبغي أن يقدم على ذلك إال بسماع

  :تنبيهات
  .الف يف الفاء، وقد تقدماخلالف يف الواو كاخل: األول
تقع الواو يف جواب كذا : قد علم أن النصب بعد الواو ليس على معىن النصب بعد الفاء، وقوهلم: الثاين

  .وكذا جتوز ظاهر، وزعم بعضهم أن النصب بعد الواو، وهو على معىن اجلواب، وليس بصحيح
 دمتا اعمزغريِ النفي ج الفا وا... وبعد إنْ تسقُطدجلزاُء قد قُص  

  :١انفردت الفاء بأن الفعل بعدها سنجزم عند سقوطها بشرط أن يقصد اجلزاء حنو
__________  

  .هو امرؤ القيس، وهو من الطويل:  قائله١
  :وعجزه

  =بِسقْط اللوى بني الدخولِ فَحوملِ 

)٣/١٢٥٥(  

  

  قفَا نبك من ذكرى حبيبٍ ومرتلِ
  . واألمثلة ظاهرةوذلك إمنا يكون بعد الطلب،

وأما النفي فليس له جواب جمزوم، فإنه يقتضي حتقيق عدم الوقوع كما يقتضي اإلجياب حتقق الوقوع، 
  .وبعد غري النفي جزما: فال جيوز بعده كما يف اإلجياب؛ ولذلك قال

" أنفق منهليت يل ماال : "واحترز من أال يقصد اجلزاء، فإنه ال جيزم بل يرفع، إما مقصودا به الوصف حنو
} فَاضرِب لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا لَا تخاف دركًا{:  قوله تعاىل١"وحيتملها"أو احلال أو االستئناف 

٢.  
  :تنبيه



  :إذا جزم الفعل بعد سقوط الفاء، ففي جازمه أقوال
املصنف أن لفظ الطلب ضمن معىن حرف الشرط فجزم، وإليه ذهب ابن خروف، واختاره : األول

  .ونسبه إليه اخلليل وسيبويه
حذفت مجلة الشرط وأنيبت هذه يف العمل مناا : أن األمر والنهي وباقيها نابت عن الشرط؛ أي: والثاين

  .فجزمت، وهو مذهب السريايف والفارسي وابن عصفور
__________  

 حيث -سر الالمبك- منقطع الرمل، واللوى -بكسر السني وسكون القاف-" بسقط اللوى: "اللغة= 
  .يلتوي الرمل ويرق

وإمنا خص منقطع الرمل وملتواه؛ ألم كانوا ال يرتلون إال يف صالبة من األرض؛ ليكون ذلك أثبت 
  .بلدان" والدخول واحلومل"ألوتاد األبنية 

دد يأمر صاحبيه أن يقفا معه ليعاوناه على البكاء عند منازل أحبابه اليت كان يلقاهم فيها وليج: املعىن
  .الذكريات القدمية

فعل مضارع جمزوم يف " نبك"فعل أمر مبين على حذف النون وألف االثنني فاعل " قفا: "اإلعراب
جواب األمر وعالمة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها والفاعل ضمري مستتر تقديره حنن 

جار " بسقط"على حبيب عطف " ومرتل"مضاف إليه " حبيب"جار وجمرور متعلق بنبكي " من ذكرى"
عطف على " فحومل"مضاف إليه " الدخول"ظرف مكان " بني"مضاف إليه " اللوى"وجمرور متعلق بقفا 

  .الدخول
  .فإنه جواب األمر فلذلك جزم وهو غري مقترن بالفاء" نبك: "قوله: الشاهد
  ,٧٨، وابن هشام يف القطر ص٣/ ٥٦٧ذكره األمشوين : مواضعه

  ".لهاوحيتم" ب، ج ويف أ ١
  . من سورة طه٧٧ من اآلية ٢

)٣/١٢٥٦(  

  

  .أن اجلزم بشرط مقدر دل عليه الطلب، وإليه ذهب أكثر املتأخرين: والثالث
  ".أال ترتل تصب خريا: "أن اجلزم بالم مقدرة، فإذا قال: والرابع

  .، وهو ضعيف، وال يطرد إال بتجوز وتكلف"لتصب خريا: فمعناه"
  :ال ما اختاره املصنف ألربعة أوجهواملختار القول الثالث، 

  .أن ما ذهب إليه يستلزم أن يكون العامل مجلة، وذلك ال يوجد يف موضع: أحدها



أن اإلضمار أسهل من التضمني؛ ألن التضمني زيادة بتغيري الوضع، واإلضمار زيادة بغري تغيري، : والثاين
  .فهو أسهل

ائدة يف تضمني الطلب معىن الشرط؛ ألنه يدل عليه أن التضمني ال يكون إال لفائدة، وال ف: والثالث
  .بااللتزام
 ١"مع معىن"أن الشرط ال بد له من فعل، وال جيوز أن يكون هو الطلب بنفسه وال مضمنا له : والرابع

حرف الشرط؛ ملا يف ذلك من التعسف، وال مقدرا بعده لقبح إظهار بدون حرف الشرط، خبالف 
  .إظهاره معه

  إِنْ قَبلَ ال دونَ تخالُف يقَع... عد ي أَنْ تضع وشرطُ جزمٍ ب
أن شرط جزم اجلواب بعد النهي أن يصح إقامة شرط منفي مقامه، وعالمة ذلك أن يصح املعىن : يعين

إن ال تدن من : فهذا يصح جزمه ألن املعىن" "ال تدنُ من األسد تسلم: "بتقدير إن قبل ال النافية حنو
فإن هذا ال يصح جزمه لعدم صحة املعىن بتقدير إن " ال تدن من األسد يأكلك"الف  خب٢"األسد تسلم

ال تدن، هذا مذهب اجلمهور، وأجاز الكسائي جزم جواب النهي مطلقا، وال يشترط تقدير إن قبل ال، 
  .إن تدن من األسد يأكلك: بل يقدر

  .وذكر يف شرح الكافية أن غري الكسائي ال جييز ذلك
  . إىل الكوفيني٣"ذلك"وقد نسب : قلت

__________  
  . ب١
  . ب، ج٢
  . ب، ج٣

)٣/١٢٥٧(  

  

لَا تفْتروا {: واستدل الكسائي بالقياس على النصب؛ ألن املنصوب بعد الفاء جاء فيه ذلك كقوله تعاىل
، " ح الثومفال يقربن مسجدنا يؤذنا بري: " وبالسماع قول النيب صلى اهللا عليه وسلم١} علَى اللَّه كَذبا

، وقول أيب طلحة " ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض: "وقوله عليه الصالة والسالم
  ".ال تشرف يصبك سهم: "لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأجيب بأن القياس على املنصوب ال حيسن؛ ألن النصب بعد الفاء يكون يف النفي وال جزم فيه
-" يضرب"و" يؤذينا"على إبدال الفعل من الفعل مع أن الرواية املشهورة وأما السماع فمحمول 

  .٢} ويجعلْ لَكُم{:  وحيتمل أن يكون يضرب بعضكم على اإلدغام حنو-بالرفع



  :تنبيه
: شرط اجلزم بعد األمر بتقدير إن تفعل، كما أن شرطه بعد النهي بتقدير إن ال تفعل فيمتنع اجلزم يف حنو

لكونه غري مناسب، وكالم " إِنْ تحسن إيلّ ال أحسن إليك: "فإنه ال جيوز"  ال أحسن إليكأحِسن إيلّ"
  .التسهيل يوهم إجراء خالف الكسائي فيه

  تنصب جوابه وجزمه اقْبال... واألمر إِنْ كَانَ بِغيرِ افْعلْ فَال 
و باسم غريه جاز جزم اجلواب اتفاقا، إذا دل على األمر خبرب بفعل ماض أو مضارع أو باسم فعل أ

تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ {: ، وقوله تعاىل"اتقي اهللا امرؤ فَعلَ خريا يثَب عليه: "كقوهلم
فغونَ، يلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل فُِسكُمأَنو كُمالوبِأَم اللَّهلَكُم ٤، وقول الشاعر٣} ر:  

__________  
  ,٦١ سورة طه ١
  ,١٢ من سورة احلديد، وسورة نوح ٢٨ من اآلية ٢
  . سورة الصف١٢، ١١ من اآلية ٣
 وهو من -زيد بن مناة: واإلطنابة اسم أمه، واسم أبيه-هو عمرو ابن اإلطنابة اخلزرجي :  قائله٤

  .الوافر
  :وصدره

  شتوقَويل كُلما جشأت وجا
فزعت وغلت من محل " جاشت"ثارت وضت من فزع أو حزن، والضمري للنفس " جشأت: "اللغة

  . =حيمدك الناس" حتمدي"األثقال كما تغلي القدر 

)٣/١٢٥٨(  

  

  مكانك تحمدي أو تسترحيي
  .ليتق وآمنوا واثبيت واكفف: ؛ ألن املعىن"حسبك ينم الناس: "وقوهلم

  ".حسبك فينام الناس"و" صه فأحدثك: "حنووأجاز الكسائي النصب 
والفاء عاطفة على مصدر متوهم، " أن"ومذهب اجلمهور منع ذلك؛ ألن النصب إمنا هو بإضمار 

  .فال تنصب جوابه: وحسبك وصه وحنوها ال تدل على املصدر؛ ألا غري مشتقة؛ ولذلك قال
  :تنبيهات

" صه: "از النصب بعد الفاء ااب ا اسم أمر حنوأن الكسائي انفرد جبو: ذكر يف شرح الكافية: األول
  أو خرب



  ".حسبك: "مبعىن األمر حنو
وافقه ابن عصفور يف جواز نصب جواب نزال وحنوه من اسم الفعل املشتق، وحكاه ابن هشام : قلت

  .عن ابن جين، والذي انفرد به الكسائي ما سوى ذلك
غفر اهللا لزيد فيدخلَه : " املدلول عليه باخلرب حنو نصب جواب الدعاء١"أيضا"أجاز الكسائي : الثاين
  ".اجلنةَ

__________  
كلما فزعت وضجرت من مشقات احلرب اثبيت : إن مهيت وشجاعيت جعلتين أقول لنفسي: املعىن= 

  .حتمدي بالصرب والشجاعة، أو تسترحيي عن عناء الدنيا بالقتل يف موطن الشرف والفخار
طفة وقويل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء املتكلم وياء املتكلم الواو عا" وقويل: "اإلعراب

فعل ماض والتاء " جشأت"حرف مصدري " ما"ظرف زمان متعلق بقويل منصوب و" كلما"مضاف إليه 
فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر فيه " وجاشت"للتأنيث والفاعل ضمري مستتر فيه 

مبعىن اثبيت والفاعل أنت والكاف حرف خطاب، أو اسم مضاف إليه باعتبار ما اسم فعل أمر " مكانك"
فعل مضارع جمزوم يف جواب الطلب وعالمة " حتمدي"قبل النقل، واجلملة مقول القول خرب املبتدأ 

أو حرف عطف تسترحيي فعل مضارع معطوف " أو تسترحيي"جزمه حذف النون وياء املخاطبة فاعل 
  .ذف النون والياء فاعلعلى حتمدي جمزوم حب

  .حيث جزم النون لوقوعه يف جواب األمر" حتمدي"قوله : الشاهد
، ١٤٦، واملكودي ص٣/ ٣٨٤، وابن هشام ٣/ ٥٦٩األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢٦٣، والقطر ص٣٦٠وذكره ابن هشام يف الشذور ص
  . أ، ج١

)٣/١٢٥٩(  

  

حسبك السكوت، وهو ال : مبتدأ وخربه حمذوف؛ أي" الناسحسبك ينم : "يف قولك" حسبك: "الثالث
 أنه مبتدأ بال خرب؛ ألنه يف معىن -منهم ابن طاهر-يظهر، واجلملة متضمنة معىن اكفف، وزعمت مجاعة 

إنه اسم فعل مبين والكاف للخطاب، وضم ألنه كان معربا : لو قيل: ما ال خيرب عنه، وقال بعضهم
  .، مل يبعدفحمل يف البناء على قبل وبعد

 بصا نجوالفعلُ بعد الفاء يف الر ...ِسبتنبِ ما إىل التمين يصكن  
لثبوت ذلك : أحلق الفراء الرجاء بالتمين فجعل له جوابا منصوبا، وبقوله أقول: قال يف شرح الكافية

 انتهى، ١} ماوات فَأَطَّلعلَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب، أَسباب الس{: مساعا، ومنه قراءة حفص عن عاصم



  .٢} لَعلَّه يزكَّى، أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى{: وكذلك قوله تعاىل
  .ومذهب البصريني أن الرجاء ليس له جواب منصوب، وتأولوا ذلك مبا فيه بعد

  .٣النصبا يقتضي تفصي" فأطلع: "وقد أشربها معىن ليت من قرأ: وقول أيب موسى
  فهل جيوز جزم جواب الترجي إذا أسقطت الفاء عند من أجاز نصبه؟: فإن قلت

  .نعم، ويف االرتشاف، ومسع اجلزم بعد الترجي فدل على صحة مذهب الكوفيني: قلت
فطوإِنْ على اسمٍ خالصٍ فعلٌ ع  

فذحنا أو مأن ثابت هبصنت  
  :تضمر جوازا يف موضعني" أن"قد تقدم أن 

__________  
أَبلُغُ الْأَسباب، أَسباب {:  يف جواب قوله تعاىل-بالنصب- من سورة غافر، فأطلع ٣٧، ٣٦ من اآلية ١

اتاومالس {.  
  . من سورة عبس٤، ٣ من اآلية ٢
 يريد بالتفصيل أن الرجاء إذا أشرب معىن التمين نصب الفعل التايل للفاء يف جوابه، وإن مل يشرب ٣

  .ين مل ينصبمعىن التم

)٣/١٢٦٠(  

  

  .وقد سبق بيانه" ال"بعد الم كي إذا مل يكن معها : أحدمها
" الفاء"و" الواو: "بعد العاطف على اسم خالص، وهو املذكور يف البيت، والعاطف املذكور هو: واآلخر

  ".أو"و" مث"و
  :١فالواو كقوله

  لَلُبس عباءة وتقَر عينِي
  :٢والفاء كقوله

__________  
  .هي ميسون بنت حبدل زوج معاوية بن أيب سفيان، وهو من الوافر:  قائلته١

  :وعجزه
  أحب إيلَّ من لبس الشفوف

كناية عن سكون النفس وعدم طموحها إىل " تقر عيين" جبة من الصوف -بفتح العني-" عباءة: "اللغة
  .ف ما وراءه وهو ثوب رقيق يستش-بكسر الشني وفتحها-مجع شف " الشفوف"ما ليس يف يدها 



ولبس كساء غليظ من صوف مع سروري وفرحي أحب إىل نفسي من لبس الثياب الرفيعة : املعىن
القيمة مع استيالء اهلموم علي.  

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو " وتقر"مضاف إليه " عباءة"مبتدأ " ولبس: "اإلعراب
خرب " أحب"فاعل تقر وياء املتكلم مضاف إليه " عيين"العاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل 

مضاف إىل " الشفوف"جار وجمرور متعلق بأحب أيضا " من لبس"جار وجمرور متعلق بأحب " إيل"املبتدأ 
  .لبس

حيث نصب الفعل املضارع بأن مضمرة جوازا بعد واو العطف اليت تقدمها اسم " وتقر: "قوهلا: الشاهد
  .خالص من التقدير بالفعل

، وابن الناظم، والسيوطي ٢/ ٦٦، وابن عقيل ٣/ ٧٥١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: اضعهمو
، واملغين ٦١، والقطر ص٣٢٨،ويف الشذور ص٣/ ٣٨٧، وابن هشام ١٤٧، واملكودي ص١١٦ص

  . يف اخلزانة٦٥٨، والشاهد ٣/ ٢٤، ويف شرح املفصل ٢/ ٣٤
  .مل ينسب لقائل، وهو من البسيط:  قائله٢

  :وعجزه
  ما كنت أوثر إترابا على ترب

اإلتراب وهو الغىن وكثرة املال، وهي " إترابا" الفقري -بتشديد الراء-" املعتر"انتظار " توقع: "اللغة
  .الفقر والعوز، وأصله لصوق اليد بالتراب" ترب"مصدر أترب الرجل إذا استغىن 

  .ا له ما كنت أفضل الغىن عن الفقرلوال أنين أرتقب أن يتعرض يل ذو حاجة فأقضيه: يقول: املعىن
مضاف إليه من " معتر"مبتدأ وخربه حمذوف وجوبا " توقع"حرف امتناع لوجود " لوال: "اإلعراب

الفاء عاطفة أرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء " فأرضيه"إضافة املصدر ملفعوله 
  " =كنت"ة نافي" ما"العاطفة وفاعله ضمري مستتر واهلاء مفعوله 

)٣/١٢٦١(  

  

هيفأرض عترم لوال توقُّع  
  .١} أَو يرسلَ رسولًا{ : وأو كقراءة غري نافع

  :٢ومث كقوله
 لَهقكًا مث أَعلَيي سلإين وقَت........................ ...  

  .ونص بعضهم أن ذلك ال جيوز يف غري هذه األحرف
__________  



فعل مضارع وفاعله ضمري واجلملة يف حمل نصب خرب كان ومجلة كان " أوثر"فعل ماض ناقص وامسه = 
  .متعلق بأوثر" على ترب"مفعول ألوثر " إترابا"وامسه وخربه جواب لوال 

حيث نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد الفاء اليت تقدم عليها اسم صريح " فأرضيه: "قوله: الشاهد
  .وهو توقع

، وابن الناظم، والسيوطي ٢/ ٢٦٧، وابن عقيل ٣/ ٥٧١األمشوين : يةذكره من شراح األلف: مواضعه
  ,٣٢٩، ويف الشذور ص٣/ ٣٨٨، وابن هشام ١٤٧، واملكودي ص١١٦ص
  ".وحيا" من سورة الشورى، بالنصب عطفا على ٥١ من اآلية ١
  .هو أنس بن مدركة اخلثعمي، وهو من البسيط:  قائله٢

  :وعجزه
  قركالثور يضرب ملا عافَت الب

 اسم رجل، وسبب هذا أن سليكا مر يف بعض غزواته ببيت من خثعم -بضم السني-" سليكا: "اللغة
وأهله خلوف فرأى فيهن امرأة بضة شابة فنال منها، فعلم أنس بذلك فأدركه فقتله، وأنشد هذا البيت 

  .كرهت وامتنعت" عافت البقر" أعطيت الدية -من عقلت القتيل " أعقله"
نفسه إذ قتل سليكا مث وداه بالثور يضربه الراعي لتشرب اإلناث من البقر، واجلامع بينهما يشبه : املعىن

  .تلبس كل منهما باألذى؛ لينتفع سواه
عاطفة على اسم إن وياء املتكلم مضاف " وقتلى"حرف توكيد ونصب وياء املتكلم امسه " إين: "اإلعراب

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة " أعقله"عاطفة " مث"مفعول قتل " سليكا"إليه من إضافة املصدر لفاعله 
فعل مضارع " يضرب"متعلق مبحذوف خرب إن " كالثور"جوازا بعد مث، وفاعله مستتر فيه واهلاء مفعول 

" ملا"مبين للمجهول ونائب الفاعل ضمري مستتر يعود على الثور، واجلملة يف حمل نصب حال من الثور 
  .فاعل عاف" البقرة"للتأنيث فعل ماض والتاء " عافت"حرف ربط 

حيث نصب بعد مث العاطفة بأن مضمرة جوازا، وقد عطفت فعال على اسم " أعقله: "قوله: الشاهد
  ".قتلى"صريح يف االمسية وهو 

، وابن الناظم، واملكودي ٢/ ٢٦٦، وابن عقيل ٣/ ٥٧١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .٣٣٠، ويف الشذور ص٣/ ٣٨٩ ، وابن هشام١١٦، والسيوطي ص١٤٧ص

)٣/١٢٦٢(  

  

  :تنبيهات
ليشمل غري املصدر، فإن ذلك ال : إمنا قال على اسم ومل يقل على مصدر، كما قال بعضهم: األول



  ".لوال زيد ويحِسن إيلَّ هللكت: "خيتص به، فتقول
فإنه معطوف " ب زيد الذبابالطائر فيغض: "املراد باخلالص ما ليس مؤوال بالفعل، واحترز من حنو: الثاين

على اسم، وال ينصب ألن الطائر مبعىن الذي يطري، وخيرج أيضا بذكر اخلالص العطف على مصدر 
  . إضمار أن كما تقدم١"فيه"متوهم، فإنه جيب 

  .فإن املعطوف يف احلقيقة إمنا هو املصدر" فعل عطف: "جتوز يف قوله: الثالث
  .إىل جواز إظهار أن وإضمارها بعد العاطف املذكور" ذفثابتا أو منح: "أشار بقوله: الرابع

  . كما تقدم٢"املذكورة"أطلق يف العاطف ومل يسمع يف غري األحرف األربعة : اخلامس
  ما مر فاقبلْ منه ما عدلٌ روى... وشذَّ حذف أن ونصب يف سوى 

شاذ ال يقبل منه إال ما نقله العدول، مع النصب يف غري املواضع املنصوبة املذكورة " أن"أن حذف : يعين
، ومنه ٣"أَفَغير اللَّه تأْمروني أَعبد: "وقرأ احلسن" مره حيفرها"و" خذ اللص قبل يأخذك: "كقول العرب
  :٤قول الشاعر

  ونهنهت نفسي بعدما كدت أفْعلَه
__________  

  . أ، ج١
  . أ، ج٢
  . من سورة الزمر٦١ من اآلية ٣
  .هو عامر بن جوين الطائي، وهو من الطويل:  قائله٤

  :وصدره
  فلم أر مثلها خباسةَ واجد

  .زجرا وكففتها" نهت نفسي"املغنم، قاله اجلوهري -بضم اخلاء وختفيف الباء " خباسة: "اللغة
  .اهـ. وصف ظالمة هم ا مث صرف نفسه عنها: قال األعلم: املعىن

" مثلها"فعل جمزوم حبذف حرف العلة فإن كانت الرؤية علمية كانت " أر"حرف نفي " فلم: "اإلعراب
  : =يف موضع املفعول الثاين، وإن كانت بصرية جاز لك وجهان؛ أحدمها

)٣/١٢٦٣(  

  

  :تنبيهات
أنه مقصور على السماع، وال يقاس عليه، ونص على " فاقبل منه ما عدل روى: "فهم من قوله: األول

  .انتهى. ويف القياس عليه خالف: ضع، وقال يف التسهيلذلك يف غري هذا املو



  .واجلواز مذهب الكوفيني ومن وافقهم، والصحيح قصره على السماع؛ لقلته
أن حذفها ورفع الفعل ليس بشاذ، وهو ظاهر كالمه " وشذ حذف أن ونصب: "قد يفهم من قوله: الثاين

ويريكم :  قال١} اته يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعاومن آي{: يف شرح التسهيل، فإن جعل منه قوله تعاىل
صلة ألن حذفت وبقي يريكم مرفوعا، وهذا هو القياس؛ ألن احلرف عامل ضعيف، فإذا حذف بطَلَ 

  .انتهى. عمله
قُلْ أَفَغير اللَّه {: ورفع الفعل دون نصبه، وجعل منه قوله تعاىل" أن"وهذا مذهب أيب احلسن، أجاز 

تدبي أَعونرمقصور على السماع مطلقا، فال ينصب وال يرفع بعد " أن"، وذهب قوم إىل أن حذف } أْم
  .وهو الصحيح: احلذف إال ما مسع، وإليه ذهب متأخرو املغاربة، قيل

والنصب يف غري ما مر شاذ، ليس على إطالقه؛ بل هو مقيد " أن"ما ذكره من أن حذف : والثالث
  .٢اء والواو وبعد الشرط واجلزاء، وسيأيتبالنصب بعد الف

__________  
أن يكون مثلها صفة : واآلخر. بدل من مثلها ومضاف إليه" خباسة واجد: "أن يكون مفعوال، وقوله= 

مفعول به والياء مضاف " نفسي"فعل وفاعل " نهت"خباسة ولكن ملا تقدم عليها انتصب على احلال 
  .مجلة يف حمل نصب خرب كاد" أفعله"كاد وامسها " كدت"مصدرية " ما"منصوب على الظرفية " بعد"إليه 

  .وبقي عملها وهو نصب أفعله؛ ألن أصله أن أفعله" أن"حيث حذفت " أفعله: "قوله: الشاهد
/ ٣٣، واهلمع ١٤٧، وابن الناظم، واملكودي ص٣/ ٥٧٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ٣٢٨ ، واإلنصاف١/ ١٥٥، وسيبويه ١
  . من سورة الروم٢٤ من اآلية ١
يف عدة نسخ، ولعل صواب "" كذا"إخل ... بل هو مقيد بالنصب: " ويف هامش املخطوطة نسخة أ قوله٢

  .اهـ. العبارة بغري النصب كما يعلم بالتأمل، شيخنا

)٣/١٢٦٤(  

  

  :عوامل اجلزم
  .يطلب فعلني: يطلب فعال واحدا، واآلخر: أحدمها: هي ضربان

  :ألول أربعة أحرف ذكرها يف قولهفا
  يف الفعل هكذا بلَم ولَما... بال والمٍ طالبا جزما 

  .٢} ال تؤاخذْنا{:  وللدعاء حنو١} لَا تحزنْ{: فتكون للنهي حنو" ال"أما 
  .٤} ليقْضِ علَينا ربك{:  والدعاء حنو٣} لينفق{: فتكون لألمر حنو" الالم"وأما 



غري الطلبية وهي النافية والزائدة، " ال"فشمل األمر والنهي والدعاء، واحترز به من " طالبا"لك قال ولذ
  .ومن الم غري طلبية كالالم اليت ينتصب املضارع بعدها

تصحب فعل املخاطب والغائب كثريا، وقد تصحب فعل املتكلم، فسوى بني : فقال الشارح" ال"فأما 
 املفعول، وهو موافق لظاهر ٥"وفعل"، ومل يفصل يف املتكلم بني فعل الدعاء املخاطب والغائب يف الكثرة

عليه سواء كان ملتكلم " ال"إذا بىن الفعل للمفعول جاز دخول : الكافية والتسهيل، وفصل بعضهم فقال
  :٦أو ملخاطب أو لغائب، وإذا بىن للفاعل فاألكثر أن يكون للمخاطب ويضعف للمتكلم حنو

رِفَن رهاال أععامدورا مبا حرب  
__________  

  . من سورة التوبة٤٠ من اآلية ١
  . من سورة البقرة٢٨٦ من اآلية ٢
  . من سورة الطالق٧ من اآلية ٣
  . من سورة الزخرف٧٧ من اآلية ٤
  . أ، ب٥
نوا هو النابغة الذبياين، خيوف بين فزارة من النعمان بن احلارث الغساين، وحيذرهم بأسه، وكا:  قائله٦

  .قد نزلوا أرضا حيميها، وهو من البسيط
  :وعجزه

  =مردفَات على أعقَابِ أكْوارِ

)٣/١٢٦٥(  

  

  ".ال خيرج زيد: "والغالب حنو
  ".ألعن حباجتك ولتعن حباجيت وليعن زيد باألمر: "فتدخل على فعل املفعول مطلقا حنو" الالم"وأما 

:  وإىل املتكلم مشاركا حنو١} ينفق ذُو سعةل{: وتدخل على فعل الفاعل مسندا إىل الغالب حنو
}اكُمطَايلْ خمحلْنلِّ لكم: " أو مفردا كقوله يف احلديث٢} وأن دخوهلا : وذكر الشارح" قوموا فألص

أن دخوهلا على مضارع املتكلم قليل، لكن أكثر : على مضارع الغائب واملتكلم كثري، وذكر يف الكافية
  ".ال"من دخول 

  .وهي لغة رديئة: ما مضارع املخاطب املبين للفاعل فدخوهلا عليه قليل استغناء بصيغة أفعل، قالواوأ
  .٣"فَبِذَلك فَلْتفْرحوا: "هي لغة جيدة، ومن دخوهلا قراءة عثمان وأيب وأنس: وقال الزجاجي

__________  



قة وخفة احلركة وحور العني ال يكن نساء مجيالت تشبه الغزالن أو بقر الوحش يف الرشا: املعىن= 
فأعرفها، قد ركنب خلف الراكبني على مؤخر الرحل، فأقيم املسبب مقام السبب، وكان عادة العرب أن 

  .جيعلوا النساء املسببات مردفات خلف من استباهن
 مجع حوراء من احلور وهو شدة سواد العني" حورا"اسم للقطيع من بقر الوحش أو الظباء " ربربا: "اللغة

" مردفات" واملراد العيون؛ ألا أماكن الدمع -اسم مكان-مجع مدمع " مدامعها"مع شدة بياضها 
 وهو املؤخر -مجع عقب-" أعقاب" وهو الرحل بأداته -مجع كور-" أكوار"مركبات خلف الراكبني 

  .من كل شيء
د يف حمل جزم بال فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكي" أعرفن"ناهية " ال: "اإلعراب

مرفوع " مدامعها"صفة هلا " حورا"مفعول أعرفن " ربربا"النافية " ال"والفاعل ضمري مستتر، وجيوز جعل 
جار وجمرور متعلق مبردفات " على أعقاب"أو صفة ثانية " ربربا"حال من " مردفات"حبورا ومضاف إليه 

  .مضاف إليه" أكوار"
ية واملضارع ازوم ا حمال للمتكلم، وهو مبين للمعلوم، وذلك فإن ال ناه" ال أعرفن: "قوله: الشاهد

  .شاذ
، وابن الناظم، وذكره ابن ٣/ ٣٩١، وابن هشام ٣/ ٥٧٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١/ ١٩٩هشام يف مغين اللبيب 
  . من سورة الطالق٧ من اآلية ١
  . من سورة العنكبوت١٢ من اآلية ٢
  . من سورة يونس٥٨ من اآلية ٣

)٣/١٢٦٦(  

  

  " .لتأخذوا مصافكُم: "وقوله يف احلديث
  :تنبيهات

أا ال : الطلبية الم األمر زيدت عليها ألف فانفتحت، وزعم السهيلي" ال"زعم بعصهم أن أصل : األول
ن النافية، واجلزم بعدها بالم األمر مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع المني يف اللفظ ومها زعما

  .ضعيفان
  :٢ إال يف ضرورة كقوله١"مبعموله"وجمزومها " ال"ال يفصل بني : الثاين

  وال ذا حق قومك تظْلمِ....................... ... 
  .وال تظلم ذا حق قومك: أراد



  .انتهى. وهذا رديء؛ ألنه شبيه بالفصل بني اجلار وارور: قال يف شرح الكافية
ومل ينبه على اختصاصه بالضرورة، وقد أجازه بعضهم يف "ليها معمول جمزومها وقد ي: قال يف التسهيل

  "".ال اليوم تضرِب زيدا: "قليل من الكالم حنو
 ٤"قاال" إذا دل عليه دليل ٣"جمزومها"يف كالم ابن عصفور واألبدي ما يدل على جواز حذف : الثالث

  .فال تضربه: وإال فال، أي" اضرب زيدا إن أساء: "كقولك
__________  

  ".مبعموهلا" ب، ج ويف أ ١
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل:  قائله٢

  :ومتامه
  ....................عزيز ... وقالوا أخانا ال ختشع لظامل 

مجلة من الفعل " ال ختشع"منادى حبرف نداء حمذوف ومضاف إليه " أخانا"فعل وفاعل " قالوا: "اإلعراب
" تظلم"ناهية " ال"صفة لظامل " عزيز"جاز وجمرور متعلق بالفعل " لظامل"ول القول والفاعل وقعت مق

اسم إشارة منادى حبرف " ذا"حق مفعول به لتظلم تقدم عليه وقوم مضاف إليه " حق قومك"جمزوم بال 
  .ذا حق قومك مفعوالن لتظلم: وال تظلم حق قومك يا هذا، وقال العيين: نداء حمذوف، وأصل الكالم

  .حيث فصل بني ال وجمزومها" وال ذا حق قومك تظلم: "قوله: شاهدال
  ,٢/ ٥٦، وذكره السيوطي يف مهع اهلوامع ٣/ ٥٧٤ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  . أ٣
  ".فال"ويف ج " باال" أ ويف ب ٤

)٣/١٢٦٧(  

  

  .وحيتاج إىل مساع: قال يف االرتشاف
  .وفتحها لغة: يف التسهيلحركة الم الطلب الكسرة، قال : الرابع
فتحها حكاه الفراء عن بين سليم، فحكي عنه مطلقا كما يف التسهيل، وعنه تفتح لفتحة الياء : قلت

، وعنه أيضا ما "لتأذن: "أو انكسر حنو" ليكرم: "بعدها، فظاهر هذا أا ال تفتح إذا انضم ما بعدها حنو
أم ال يفتحوا إال إذا : تحوا إذا استؤنفت، يريدوبنو سليم يف: نص عليه يف سورة النساء، وهو قوله

  .مل يكن قبلها واو أو فاء أو مث
جيوز تسكني الم الطلب بعد الواو والفاء ومث، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من حتريكها، : اخلامس

  .وليس بضعيف بعد مث، وال ضرورة، خالفا ملن زعم ذلك



لى عني فَعل، ورده املصنف بأن ذلك إجراء منفصل جمرى متصل، ومذهب األكثرين أن تسكينها محل ع
ومثله ال يكاد يوجد مع قلته إال يف االضطرار، وهو عند رجوع إىل األصل؛ ألن هلذا الالم األصالة يف 

خمتص، وهو أن : والثاين. مشترك، وهو كون السكون مقدما على احلركة: السكون من وجهني؛ أحدمها
  .لعملها كما فعل بباء اجلريكون لفظها مشاكال 

مذهب اجلمهور أن الم األمر ال حتذف إال يف الشعر، ومنع املربد حذفها يف الشعر أيضا وإن : السادس
  :١كان النحويون أنشدوا

  محمد تفْد نفسك كلُّ نفسٍ
__________  

لناس من ينسبه إىل هو من شواهد سيبويه ومل ينسبه ولكن منهم من نسبه إىل أيب طالب، ومن ا:  قائله١
  .أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، وهو من الوافر

  :وعجزه
  إذا ما خفْت من شيء تباال

  .سوء العاقبة أو اهلالك، وهو بفتح التاء" التبال: "اللغة
فعل مضارع جمزوم بالم دعاء حمذوفة " تفد"منادى حبرف نداء حمذوف يا حممد " حممد: "اإلعراب

مفعول به وضمري املخاطب مضاف إليه " نفسك"الياء والكسرة قبلها دليل عليها وعالمة جزمه حذف 
فعل وفاعل، " خفت"زائدة " ما"ظرفية تضمنت معىن الشرط " إذا"مضاف إليه " نفس"فاعل تفد " كل"

مفعول به خلاف، وجواب " تباال"جار وجمرور متعلق خباف " من أمر"واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها 
  . حمذوف يدل عليه سابق الكالمإذا

فعل مضارع مل يتقدمه ناصب ال جازم، ولكن جاء على صورة ازوم، فقدره " تفد: "قوله: الشاهد
  .العلماء جمزوما بالم أمر حمذوفة وأصله لتفد

، ٢/ ٥٥، وابن الناظم، وذكره السيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة٦٨٠، والشاهد ١/ ٤٠٨، وسيبويه ٢٢٢م يف الشذور صوابن هشا

)٣/١٢٦٨(  

  

فإنه ال يعرف قائله، وحيتمل أن يكون خربا وحذفت الياء استغناء بالكسرة، وأجاز الكسائي حذفها بعد 
أن :  شرح الكافيةوذكر يف. ١} قُلْ لعبادي الَّذين آمنوا يقيموا الصلَاةَ{: األمر بالقول كقوله تعاىل

  :حذف الم األمر وإبقاء عملها على ثالثة أضرب
  .كثري مطرد، وهو حذفها بعد أمر بقول كاآلية



  :٢وقليل جائز يف االختيار، وهو حذفها بعد قول غري أمر، كقوله
  تيذَنْ فإين حموها وجارها... قلت لبوابٍ لديه دارها 

إن هذا من تسكني املتحرك، :  ائذن، وليس لقائل أن يقول:وليس مضطرا؛ لتمكنه من أن يقول: قال
على أن يكون الفعل مستحقا للرفع، فسكن اضطرارا؛ ألن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه مستغنيا 

  ".تأذَن إين: "عن الفاء، فكان يقول
  :٣وقليل خمصوص باالضطرار، وهو احلذف دون تقدم قول بصيغة أمر وال خبالفه، كقول الشاعر

__________  
  . من سورة إبراهيم٣١ من اآلية ١
  .هو منصور بن مرثد األسدي، وهو من الرجز:  قائله٢

" دارها"يف حمل رفع خرب مقدم " لديه"جار وجمرور متعلق بالفعل " لبواب"فعل وفاعل " قلت: "اإلعراب
" فإين"ل القول  مقو-بكسر التاء-" تيذن"مبتدأ مؤخر ومضاف إليه واجلملة يف حمل جر صفة لبواب 

خرب إن ومضاف إليه " محوها"الفاء للتعليل وإن حرف توكيد ونصب والضمري املتصل ا امسها 
  .عطف على محوها" وجارها"

لتيذن، فحذف الالم وأبقى عملها، وليس هذا بضرورة لتمكنه من أن : إذ أصله" تيذن: "قوله: الشاهد
  .إيذن: يقول

  ,٢/ ٥٦، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٧٥أللفية ذكره األمشوين يف شرحه ل: مواضعه
  . وهو من الطويل-خياطب الشاعر به ابنه ملا متىن موته-مل أقف على اسم قائله :  قائله٣

جار وجمرور متعلق " مين"فعل وفاعله ضمري مستتر فيه " تستطل"الفاء عاطفة وال ناهية " فال: "اإلعراب
  =عطف على " ومديت"ف إليه مفعول به للفعل والياء مضا" بقائي"بالفعل 

)٣/١٢٦٩(  

  

  ولكن يكن للخري منك نصيب... فال تستطلْ مين بقائي ومدتي 
ويلزم يف النثر يف فعل غري الفاعل املخاطب، ويف بعض النسخ مطلقا، خالفا ملن أجاز : وقال يف التسهيل

  .رحهاوهو خالف ما يف الكافية وش" قل له ليفعل: "١"حنو"حذفها يف 
أختها، فينفيان املضارع ويصرفان معناه إىل املضي وفاقا للمربد وأكثر املتأخرين، ال لفظ " ملا"و" مل"وأما 

  . نسب إىل سيبويه٢"وقد"املاضي إىل املضارع خالفا أليب موسى ومن وافقه، 
  :وخيتلفان يف أمور

هلْ أَتى علَى الْإِنسان {: منقطعا حنوأن النفي بلم ال يلزم اتصاله اتصاله باحلال، بل قد يكون : األول



 ٤}ولَم أَكُن بِدعائك رب شقيا{: ، وقد يكون متصال حنو٣}حني من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا
  .فإنه جيب اتصال نفيها باحلال" ملا"خبالف 

، وال جيوز ٥}وإِنَّ كُلا لَما{: خترج عليه قراءةحذفه اختيارا، وهو أحسن ما " ملا"أن الفعل بعد : الثاين
  :٦إال يف الضرورة، كقوله" مل"حذفه بعد 

__________  
أصله ليكن وهو فعل " يكن"الستدراك " ولكن"مين أو بدل منه : إن بقائي بيان لقوله: ما قبله وقيل= 

اسم يكن مرفوع " نصيب"جار وجمرور خرب يكن تقدم على امسه " للخري"مضارع من كان الناقصة 
حال كون النصيب منك، : يف موضع النصب على احلال من نصيب، والتقدير" منك"بالضمة الظاهرة 

  .ليكن نصيب كائن منك ألجل اخلري: وجيوز أن يكون يف حمل رفع صفة لنصيب، والتقدير
  .أصله ليكن فحذفت الم األمر للضرورة وأبقى عمله" يكن: "قوله: الشاهد
  .، وابن الناظم٣/ ٥٧٥األمشوين : كره من شراح األلفيةذ: مواضعه

  . ب، ج١
  ".وهذا" ب، ج ويف أ ٢
  . من سورة اإلنسان١ من اآلية٣
  . من سورة مرمي٤ من اآلية ٤
وإن كال : ملا هذه جازمة حذف جمزومها، والتقدير:  من سورة هود، قال ابن احلاجب١١١ من اآلية ٥

أم إىل اآلن مل : وإن كال ملا يوفوا أعماهلم، أي: ىل أن يكون التقديراألو: ملا يهملوا، وقال ابن هشام
  .يوفوها وسيوفوا

  . =هو إبراهيم بن هرمة القرشي، وهرمة جده األعلى، وهو من الكامل:  قائله٦

)٣/١٢٧٠(  

  

  يوم األعازِبِ إن وصلْت وإن لَمِ... احفَظْ وديعتك اليت استودعتها 
  ".ملا"خبالف " لو مل"و" إن مل"تصحب أدوات الشرط حنو " مل"إن : الثالث
  :١قد يفصل بينها وبني جمزومها اضطرارا، كقوله" مل"إن : الرابع

  كأن مل سوى أهل من الوحش تؤهلِ.................................. ... 
  ".امل"وقد يلي مل معمول جمزومها اضطرارا، ومل يذكر ذلك يف : قال يف التسهيل

  :بأشياء" مل"وقال يف شرح الكافية وانفردت 
__________  



  .يوم معهود من أيام العرب" يوم األعازب: "اللغة= 
اسم " اليت"مفعول به ومضاف إليه " وديعتك"فعل أمر وفاعله ضمري مستتر فيه " احفظ: "اإلعراب

" ها"وهي مفعوله األول وماض مبين للمجهول والتاء نائب فاعل، " استودعتها"موصول نعت للوديعة 
-فعل الشرط " وصلت"شرطية " إن"مضاف إليه " األعازب"منصوب على الظرفية " يوم"مفعول ثان 

الواو عاطفة إن " وإن"روي بالبناء للمجهول وللمعلوم، وجواب الشرط حمذوف دل عليه ما قبله 
  .جازمة أو نافية" مل"حرف شرط جازم 

  .وإن مل تصل: الفعل الذي دخلت عليه مل، والتقديرحيث حذف " وإن مل: "قوله: الشاهد
، ١/ ٢٨٠، ويف املغين ٣/ ٢٩٤، وابن هشام ٣/ ٥٧٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,٢/ ٥٦وذكره السيوطي يف اهلمع 
  .هو ذو الرمة غيالن، وهو من الطويل:  قائله١

  :وصدره
  فأضحت مغانيها قفارا رسومها

من " تؤهل" مجع قفر وهو األرض اخلالية -بكسر القاف-" قفارا"مجع مغىن وهو املرتل " مغانيها: "اللغة
  .أهل الدار نزهلا

اسم أضحى " مغانيها"الفاء للعطف وأضحى فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث " فأضحت: "اإلعراب
خمففة " كأن"نيها بالرفع بدل من مغ" رسومها"خربها منصوب بالفتحة الظاهرة " قفارا"واهلاء مضاف إليه 

" تؤهل"مضاف إليه " أهل"ظرف فصل بني مل وجمزومها " سوى"حرف جزم " مل"من كأن اليت للتشبيه 
  .كأن مل تؤهل الدار سوى أهل من الوحش، ومن بيانية: جمزوم مل، والتقدير

  .حيث فصل بني مل وجمزومها بالظرف للضرورة" تؤهل.... مل سوى: "قوله: الشاهد
، وابن هشام يف املغين ٢/ ٥٦، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٧٦األمشوين يف شرحه لأللفية ذكره : مواضعه

  . يف اخلزانة٦٧٧، والشاهد ١/ ٢٧٨

)٣/١٢٧١(  

  

وال : بذلك، ويف االرتشاف" مل"منها أن الفصل بينها وبني جمزومها اضطرارا، فهذا تصريح بانفراد 
  .يفصل بينها وبني معموهلا إال يف الشعر

اجلازمة ال يلي االسم " ملا"و" مل"و" لن"ر املصنف يف باب االشتغال من شرح التسهيل أن ذك: قلت
واحدا منها إال يف ضرورة، وحكمه حينئذ أن يضمر له على سبيل الوجوب فعل يفسره ما بعده كما 

  :١قال



  فلم ذا رجاء ألقه غري واهبِ... ظُنِنت فقريا ذا غنى مث نِلته 
  . الفصل باسم االشتغال للضرورةفسوى بني الثالثة يف

" ما"محل على : ويف شرح الكافية" ال"محال على : قد تلغى فال جيزم ا، قال يف التسهيل" مل"أن : اخلامس
  ".ال" ينفي ا املاضي كثريا، خبالف ٢"ألن ما"وهو أحسن 

  :٣وأنشد األخفش على إمهاهلا
__________  

  .هو ذو الرمة، وهو الطويل:  قائله١
أنه يف حال فقره كان متعففا فكىن عن ذلك بظنه ذاغين، وأنه حني صار غنيا يعطي كل : يعين: ملعىنا

  .راج لقيه ما يرجوه
 فعل ناسخ ينصب مفعولني ونائب الفاعل هو املفعول -بالبناء للمجهول والتكلم-" ظننت: "اإلعراب

فعل " نلته"عاطفة " مث"اف إليه مفعول ثان لظن ومض" ذا غىن"حال من نائب الفاعل " فقريا"األول 
مفعول لفعل حمذوف مفسر " ذا"حرف جزم ونفي " مل "-والضمري يعود على الغىن-وفاعل ومفعول 

  .مضاف إليه" واهب"حال من الفاعل " غري"فعل ماض والفاعل ضمري واهلاء مفعوله " ألقه"بألقى 
  .ورةحيث دخلت مل على االسم ضر" فلم ذا رجاء ألقه: "قوله: الشاهد
  ,٣/ ٦٢٧، والعيين يف خزانة األدب ١/ ٢٧٨ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

  ".ألا" ب، ج ويف أ ٢
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من البسيط:  قائله٣

 رهطه -بالضم-أسرة الرجل " أسرم"حي من بكر " ذهل"مجع فارس على غري قياس " الفوارس: "اللغة
  . اسم موضع-اد املهملة وبالفاء واملدبضم الص-" الصليفاء"

جار وجمرور يف حمل رفع صفة فوارس وخرب " من ذهل"مبتدأ " فوارس"امتناع لوجود " لوال: "اإلعراب
بالرفع عطف على فوارس " وأسرم"لوال فوارس كائنون من ذهل موجودون : املبتدأ حمذوف تقديره

  .جواب لوال" مل يوفون باجلار"مضاف إليه " الصليفاء"منصوب على الظرفية " يوم"
  .قد مل فال جتزم، والفعل بعدها ثبتت فيه النون" مل"حيث إن " مل يوفون: "قوله: الشاهد
، والسيوطي يف ١/ ٢٧٧، وابن هشام يف املغين ٣/ ٥٧٦ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  . يف اخلزانة٦٧٦، والشاهد ٢/ ٥٦اهلمع 

)٣/١٢٧٢(  

  



  يوم الصليفاء لَم يوفُون باجلارِ... س من ذُهل وأسرم لوال فوار
  ".ملا"ومل يذكر ذلك يف 

  ضرورة أو لغة؟" مل"فهل إمهال : فإن قلت
وقد ال جيزم ا فلم : وشذ، ويف التسهيل: نص بعض النحويني على أنه ضرورة، وقال يف الكافية: قلت

  .لرفع لغة قومخيصه بالضرورة، وصرح يف أول شرح التسهيل بأن ا
  :تنبيهات

" ملا"احترازا من " أختها: "وملا أختها، يعين من اجلوازم، فقيد ملا بقوله" مل"ومنها : قال يف التسهيل: األول
: احترزت بقويل: اليت هي حرف وجود لوجود، وكذلك فعل الشارح، فقال" ملا"ومن " إال"مبعىن 

: أي" عزمت عليك ملا فعلت: "حنو" إال"مبعىن " ملا"، ومن ١} مرناولَما جاَء أَ{: أختها، من ملا احلينية حنو
  . هو على مذهب الفارسي٢"احلينية: قوله"ما أسألك إال فعلت : املعىن. إال فعلت
  فهال قيد يف النظم؟: فإن قلت

 يليها ماضي اللفظ مستقبل املعىن، واليت هي حرف وجود" إال"ال حيتاج إليه؛ ألن اليت مبعىن : قلت
لوجود يليها ماضي اللفظ واملعىن، وقد ذكر ذلك يف شرح التسهيل، فال حيتاج إىل التقييد؛ ألما ال 

  .يليهما مضارع
زعم بعض الناس أن : حكى اللحياين عن بعض العرب أنه ينصب بلم، وقال يف شرح الكافية: الثاين

 وبقول -بفتح احلاء- ٣" صدركأَلَم نشرح لَك: "النصب بلم لغة؛ اغترارا بقراءة بعض السلف
  :٤الراجز

__________  
  . من سورة هود٩٤ من اآلية ١
  . ب، ج٢
  . من سورة الشرح١ من اآلية ٣
  . =هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يتمثل به، وهو من الرجز:  قائله٤

)٣/١٢٧٣(  

  

  أيوم مل يقدر أم يوم قُدر... يف أي يومى من املوت أفر 
  .و عند العلماء حممول على أن الفعل مؤكد بالنون اخلفيفة، ففتح هلا ما قبله، مث حذفت ونويتوه

  .بسيطة: مركبة من مل وما، وهو مذهب اجلمهور، وقيل: فقيل" ملا"اختلف يف : الثالث
  :مث انتقل إىل ما يطلب فعلني من اجلوازم فقال



   أين إِذْماأي مىت أيانَ... واجزِم بإِنْ ومن وما ومهما 
  كإِنْ وباقي األدوات اسما... وحيثما أنى وحرف إذْما 

. هذه أدوات الشرط اجلازمة، وهي كَلم وضعت لتعليق مجلة جبملة تكون األوىل سببا والثانية مسببا
  .وهذه الكلم حرف واسم

 السراج والفارسي إىل أا فاحلرف إن وهي أم الباب وإذما عند سيبويه، وذهب املربد يف أحد قوليه وابن
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، فعلى مذهب سيبويه : قال يف شرح الكافية. ظرف زمان زيد عليها ما

  . للتعليق املذكور من غري إشعار بأمر آخر١"أما موضوعان"تكون إذما كإن يف 
ختيار خالفا ملن خص ذلك وعلى مذهب القائلني بأا الظرفية تكون مشعرة بالزمان، وجيزم ا يف اال

  .بالضرورة
واالسم ظرف وغري ظرف، فغري الظرف من وما ومهما، فمن لتعميم أويل العلم، وما لتعميم ما تدل 
عليه وهي موصولة، وكلتامها مبهمة يف أزمان الربط، ومهما مبعىن ما وال خترج عن االمسية خالفا ملن 

  زعم أا تكون حرفا، وال عن
__________  

" من املوت"فأي مضاف ويومي مضاف إليه . مثىن" يومي"جار وجمرور متعلق بأفر " يف أي: "عراباإل= 
نصب الفعل بعد " مل يقدر"اهلمزة لالستفهام ويوم منصوب على الظرفية " أيوم"جار وجمرور متعلق بأفر 

  .فعل ماض مبين للمجهول ونائب الفاعل ضمري مستتر فيه" قدر"مل على لغة 
  . وذلك لغة بعض العرب ينصبون بلم-بنصب الراء-" مل يقدر"له قو: الشاهد
  ,١/ ٢٧٧، وابن هشام يف املغين ٣/ ٥٧٨ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  . أ، ج١

)٣/١٢٧٤(  

  

الشرطية خالفا ملن زعم أا تكون استفهاما، وال جتر بإضافة وال حرف جر خبالف من وما، وقد وهم 
نه جيوز أن يدخل عليها حرف اجلر، وذكر يف الكافية ويف التسهيل أن ما ومهما مثل ابن عصفور فزعم أ

من يف لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعماهلما ظرفني ثابت يف أشعار الفصحاء من العرب، وأنشد 
  .١أبياتا

  .وال أرى يف هذه األبيات حجة؛ ألنه يصح تقديرها باملصدر: قال ابنه بدر الدين
هذه الكلمة يف عداد الكلمات اليت حيرفها من ال يد له يف علم العربية فيضعها غري : زخمشريوقال ال

وهذا من وضعه وليس من كالم " مهما جئتين أعطيتك: "موضعها وحيسب مهما مبعىن مىت ما، ويقول



 فيلحد يف آيات اهللا  مبعىن الوقف،٢} مهما تأْتنا بِه من آية{: واضح العربية يف شيء، مث يذهب فيفسر
  .وهو ال يشعر، وهذا وأمثاله مما يوجب اجلثو بني النظار يف كتاب سيبويه، انتهى

 وزال التنوين للبناء ٣"لإلحلاق"إا بسيطة وإا فعلى وألفها إما للتأنيث وإما : فقيل" مهما"واختلف يف 
وقال . يا لذلك، مل أر به بأساإا مفعل حتام: لو قيل: فهي على هذا من باب سلس، وقال ابن إياز

مركبة من ماما األوىل للجزاء والثانية اليت تزاد بعد اجلزاء، فأبدلوا من ألف األوىل هاء كراهة : اخلليل
مركبة من مه مبعىن اكفف وما الشرطية، وأجازه : وقال األخفش والزجاج ومن وافقهما. التكرير
  .سيبويه

وغريهم، وهي حبسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إىل ظرف مكان فهي عامة يف ذوي العلم " أي"وأما 
مكاين : كانت ظرف مكان، أو إىل ظرف زمان كانت ظرف زمان، أو إىل غريمها مل تكن ظرفا، والظرف

  .وزماين
__________  

  : منها قول الفرزدق يف ما١
  وما تحي ال أرهب وإن كنت جارِما

  ولو عد أعدائي علي هلم ذَحال
  :مهما قول حامتويف 

  وإنك مهما تعط بطنك سؤله
  وفرجك ناال منتهى الذم أمجعا

  . من سورة األعراف١٣٢ من اآلية ٢
  ".لإلطالق" ب، ج ويف أ ٣

)٣/١٢٧٥(  

  

مىت، وأيان، فمىت لتعميم األزمنة، وأيان كمىت، وقد تستعمل يف األزمنة اليت تقع فيها األمور : فالزماين
ن لغة سليم، وقرئ ا شاذا، واجلزم ا حمفوظ خالفا ملن أنكره، ومل حيفظه العظام، وكسر مهزة أيا

  .سيبويه لقلته
: وقال بعضهم. أين وحيثما، مها لتعميم األمكنة، وأنى ذكروها يف ظروف املكان مبعىن أين: وأما املكاين

  .هي لتعميم األحوال
  :تنبيهات

ن إال مقترنني مبا كما لفظ ما، وأجاز الفراء اجلزم  فهم من كالمه أن حيث وإذ ال جيزما١"قد: "األول



  :بإذ وحيث دون ما، وأما غريمها فقسمان
  .من وما ومهما وأنى": وهو" "ما"قسم ال تلحقه 

بعد من وأىن، " ما"إن وأي ومىت وأين وأيان، وأجاز الكوفيون زيادة : وقسم جيوز فيه األمران وهي
  .أيان، والصحيح ما تقدمومنع بعض النحويني زيادا بعد 

 بياء ٢"فَإِما ترين: "قد مل محال على لو، كقراءة طلحة" إِنْ"أَنَّ : ذكر يف الكافية والتسهيل: الثاين
إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه : "ساكنة ونون مفتوحة، وإن مىت قد مل محال على إذا ومثل ا حبديث

وال مل محال على إذا خالفا ملن زعم ذلك ويعين :  االرتشافويف. ٣" مىت يقوم مقامك ال يسمع الناس
  .مىت

  .مل يذكر هنا من اجلوازم إذا وكيف ولو: الثالث
أما إذا فاملشهور أنه ال جيزم ا إال يف الشعر ال يف قليل من الكالم وال يف الكالم إذا زيد بعدها ما، 

  وقد جيزم بإذا: خالفا لزاعم ذلك، وقوله يف التسهيل
__________  
  ".قال" ب، ويف أ ١
  . من سورة مرمي٢٦ من اآلية ٢
أي : ال يسمع الناس: أي يف الصالة، وقوله: يقوم مقامك: أي ذو أسف وحزن، وقوله:  أسيف٣

  .لبكائه

)٣/١٢٧٦(  

  

  :١االستقبالية محال على مىت يقتضي ظاهره جواز ذلك يف قليل من الكالم، وقال يف الكافية
   يستعمالوذَا يف النثر لن

  .فيجازى ا معىن ال عمال، خالفا للكوفيني، فإم أجازوا اجلزم ا قياسا، ووافقهم قطرب" كيف"وأما 
  .٢فذهب قوم منهم ابن الشجري إىل أا جيزم ا يف الشعر، ورده املصنف يف الكافية" لو"وأما 

لو مل جيزم ا : لى إن، وقال يف فصلواألصح امتناع محل لو ع: وقال يف التسهيل يف آخر عوامل اجلزم
إال اضطرارا، وزعم اطراد ذلك على لغة، فظاهره موافقة ابن الشجري ويتحصل فيه ثالثة مذاهب، 

  . عن فصيح٤"ا"مل حيمل اجلزم : ، وقال قطرب٣"مهمن"وذكر بعضهم أن من اجلوازم 
  وسمايتلو اجلزاُء وجوابا ... فعلَينِ يقْتضني شرطٌ قُدما 

وجيب . أن كال من أدوات الشرط تقتضي مجلتني تسمى األوىل شرطا والثانية جزاء وجوابا أيضا: يعين
  .أن تكون فعلية، وقد تكون امسية، وسيأيت" أيضا"فمنها : كون األوىل فعلية، وأما الثانية



  ومل يقل مجلتني؟" فعلني"فلم قال : فإن قلت
  .زاء أن يكونا فعلني، وإن كان ذلك ال يلزم يف اجلزاءللتنبيه على أن حق الشرط واجل: قلت

  :تنبيهان
أنه ال يتقدم، وإن تقدم على أداة الشرط شبيه باجلواب فهو دليل " يتلو اجلزاء: "فهم من قوله: األول

عليه، وليس إياه، هذا مذهب مجهور البصريني، وذهب الكوفيون واملربد وأبو زيد إىل أنه اجلواب نفسه، 
  . األولوالصحيح

__________  
  : متام بيت الكافية١

  .....................مىت ... وشاع جزم بإذا محال على 
  : بقوله٢

  ذو حجة ضعفها من يدرِي... وجوز اجلزم ا يف الشعر 
  ".كم"ويف ب، ج " مهمن" يف أ ٣
  . أ، ج٤

)٣/١٢٧٧(  

  

هي اجلازمة للشرط واجلزاء معا القتضائها هلما، أما أن أداة الشرط " يقتضني: "قد يؤخذ من قوله: الثاين
  .الشرط فنقل االتفاق على أن األداة جازمة له

  .إنه معرب وفعل اجلزاء مبين: إنه مبين هو وفعل اجلزاء، ويف قوله: فعنه يف قول: وشذ املازين
  :وأما اجلزاء ففيه أربعة أقوال

احملققني من البصريني وعزاه السريايف إىل سيبويه، وهو مذهب : أن األداة هي اجلازمة له، قيل: األول
باألداة والفعل معا، ونسب إىل : وذهب األخفش إىل أن اجلزم بفعل الشرط، واختاره يف التسهيل، وقيل

  .باجلواز، وهو مذهب الكوفيني: سيبويه واخلليل، وقيل
  تلفيهِما أو متخالفَينِ... وماضيينِ أو مضارعينِ 

  :ن الشرط واجلزاء فعلني فلهما تسع صور؛ ألن الشرط له ثالثة أحوالإذا كا
  .أن يكون ماضي اللفظ أو مضارعا عاريا من مل ومصحوبا ا، واجلزاء كذلك: أحدها

واحلاصل من ضرب ثالثة يف ثالثة تسعة منها مثانية جتوز يف االختيار وواحد خمتلفني فيه، وهو أن يكون 
اضيا عاريا من مل، فمذهب اجلمهور أنه ال جيوز إال يف الشعر، ومذهب الفراء الشرط مضارعا، واجلزاء م

من يقم ليلة القدر إميانا : "واملصنف جوازه يف االختيار، واستدل املصنف بقوله صلى اهللا عليه وسلم



  .١، ويورد ذلك يف أبيات مل يضطر قائلها إىل ذلك" واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
لك الثمانية اجلائزة يف االختيار منها راجح ومرجوح، فإن كوما ماضيني وضعا أو مبصاحبة مل مث ت

  .أحدمها أو كالمها، أو مضارعني دون مل، أَولَى من سوى ذلك
__________  

  : منها قوله١
  كالشجا بني حلقه والوريد... من يكدين بسيئ كنت منه 

  :وقوله
  مألمت أنفُس األعداء إرهابا... إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا 

)٣/١٢٧٨(  

  

 نسك اجلزا حماضٍ رفع دعوب ...نهه بعد مضارعٍ وورفع  
من كَانَ {: أن اجلزاء إذا كان مضارعا والشرط ماضيا جاز جزمه ورفعه، ومن اجلزم قوله تعاىل: يعين

هثري حف لَه زِدن ةرثَ الْآخرح رِيد١} ي.  
  :٢ الرفع قول زهريومن

  ال غائب مايل وال حرِم: يقول... وإن أتاه خليلٌ يوم مسغبة 
  .ونص األئمة على جوازه يف االختيار مطلقا، وزعم بعضهم أنه ال جييء يف الكالم الفصيح إال مع كان

  .ال أعلمه جاء يف الكالم، وقد صرح الناظم بأن الرفع حسن: وقال بعض املتأخرين
  الوجهني أحسن؟فأي : فإن قلت

اجلزم : زعم بعض املتأخرين أن الرفع أحسن من اجلزم، والصواب عكسه، وقال يف شرح الكافية: قلت
  .خمتار، والرفع جائز كثري

__________  
  . من سورة الشورى٢٠ من اآلية ١
  .هو زهري بن أيب سلمى من قصيدة ميدح فيها هرم بن سنان، وهو من البسيط:  قائله٢

جماعة، من سغب " مسغبة"الفقري ذو احلاجة، من اخللة وهي الفقر واحلاجة : املراد هنا" خليل: "اللغة
  .ممنوع وحرام" حرم"إذا اشتد به اجلوع : فالن
إذا جاء ذو حاجة قد أخذ منه اجلوع ال : يصف هرما بالكرم واجلود وأنه ال يرد سائال فيقول: املعىن

  .أنت ممنوع حمروم: عليه، وال يقول للسائل احملتاجيعتذر بضيق ماله وعدم استطاعته عن احلصول 
" خليل"فعل ماض يف حمل جزم فعل الشرط واهلاء مفعوله " أتاه"حرف شرط جيزم فعلني " إن: "اإلعراب



فعل مضارع جواب الشرط مرفوع " يقول"مضاف إىل يوم " مسألة"ظرف متعلق بقوله أتاه " يوم"فاعله 
الواو " وال"فاعل لغائب سد مسد خرب ال " مايل"اسم ال مرفوع ا " غائب"نافية عاملة عمل ليس " ال"

  .معطوف على غائب" حرم"عاطفة، ال زائدة لتأكيد النفي 
  .حيث رفع وهو جواب الشرط؛ ألن فعل الشرط ماضٍ" يقول: "قوله: الشاهد
، ٢/ ٢٧٨، وابن عقيل ٣/ ٣٩٨، وابن هشام ٢/ ٥٨٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

/ ٤٣٦، وسيبويه ٢/ ٦٠، والسيوطي يف اهلمع ١٤٨، واملكودي ص١١٧وابن الناظم، والسيوطي ص
١.  

)٣/١٢٧٩(  

  

  :فائدة
اختلف النحويون يف ختريج الرفع، فذهب سيبويه إىل أنه على تقدير التقدمي وجواب الشرط حمذوف، 

هب قوم إىل أنه ليس على التقدمي وذهب الكوفيون واملربد إىل أنه على تقدير الفاء وهو اجلواب، وذ
والتأخري، وال على حذف الفاء، بل ملا مل يظهر ألداءة الشرط تأثري يف فعل الشرط؛ لكونه ماضيا ضعف 

  .عن العمل يف اجلواب
 وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم{: وإذا كان الشرط واجلزاء مضارعني وجب جزمهما حنو

اللَّه ١} بِه.  
  :٢وقد جييء اجلواب مرفوعا والشرط مضارع جمزوم كقوله

 بن حابس يا أقرع يا أقرع ...عصرأخوك ت عصرإنك إن ي  
  .ضعف: أي" ورفعه بعد مضارع وهن: "وإليه اإلشارة بقوله

  فهل يطرد أم خيص بالضرورة؟: فإن قلت
  .وقد جاء يف الشعر: ويه، فإنه قالنصوا على أنه ضرورة، وهو ظاهر كالم سيب: قلت

__________  
  . من سورة البقرة٢٨٤ من اآلية ١
هو عمرو بن خثارم البجلي، وأنشد يف املنافرة اليت كانت بني جرير بن عبد اهللا البجلي وخالد :  قائله٢

و من بن أرطاة الكليب، وكانا قد تنافرا إىل األقرع بني حابس ليحكم بينهما وذلك قبل إسالمه، وه
  .الرجز

نعت ألقرع مبراعاة حمله " بن"منادى مبين على الضم يف حمل نصب " أقرع"حرف نداء " يا: "اإلعراب
" إن"حرف توكيد ونصب والكاف امسه " إنك"توكيد للنداء األول " يا أقرع"مضاف إليه " حابس"



ضاف إليه نائب فاعل والكاف م" أخوك"فعل مضارع مبين للمجهول فعل الشرط " يصرع"شرطية 
  .فعل مضارع مبين للمجهول جواب الشرط ونائب الفعل ضمري مستتر فيه" تصرع"

حيث وقع جواب الشرط مضارعا مرفوعا، وفعل الشرط " تصرع... إن يصرع: "قوله: الشاهد
  .مضارع
ن وابن الناظم، والسيوطي ٢/ ٢٧٩، وابن عقيل ٣/ ٥٨٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

 ٩٩٠، والشاهد رقم ١/ ٤٣٦، وسيبويه ٢/ ٦١، والسيوطي يف اهلمع ١٤٨املكودي ص، و١١٧ص
  .يف اخلزانة

)٣/١٢٨٠(  

  

االختيار اجلزم، وإمنا حيسن الرفع هنا إذا تقدم ما يطلب اجلزاء " إن تزرين أزرك"يف : وقال ابن األنباري
  .انتهى. زرناطعامك نأكل إن ت: وتقديره" طعامك إن تزرنا نأكل: "كقوهلم" إن"قبل 

أنه ضرورة، ويف بعضها بقتله، ومل خيصه بالضرورة، وقال يف شرح : وصرح يف بعض نسخ التسهيل
أَينما : "وقد جييء اجلواب مرفوعا والشرط مضارع جمزوم، ومنه قراءة طلحة بن سليمان: الكافية

توالْم رِكُكُمدوا يكُون١"ت.  
  :تنبيهات

رفع بعد املضارع، فذهب املربد إىل أنه على حذف الفاء مطلقا، وفصل اختلف يف ختريج ال: األول
يف البيت، فاألوىل أن يكون على التقدمي " إنك: "سيبويه بني أن يكون قبله ما ميكن أن يطلبه حنو

والتأخري، وبني أن يكون قبله ما ميكن أن يطلبه، فاألوىل أن يكون على حذف الفاء، وجوز العكس، 
  .األداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإال فعلى التقدمي والتأخريإن كانت : وقيل
بعد مضارع، وقيد يف بعض نسخ التسهيل بأال يكون منفيا بلم، وجعل رفع اجلزاء : أطلق يف قوله: الثاين

  .بعد املنفي بلم كثريا؛ لرفعه بعد املاضي
ى تقدير الفاء لتسميته جزاء، وحيتمل أن موافقة املربد يف أنه عل" رفعك اجلزا: "قد يظهر من قوله: الثالث

  .يكون مساه جزاء باعتباره حالة اجلزم وإن مل يكن جزاء إذا رفع
  شرطا ِإلنْ أو غريها مل ينجعلْ... واقْرنْ بفا حتما جوابا لو جعلْ 

ترن ا، أصل جواب الشرط أن يكون فعال صاحلا جلعله شرطا، فإذا جاء على األصل مل حيتج إىل فاء يق
  .وذلك إذا كان ماضيا متصرفا جمردا من قد وغريها، أو مضارعا جمردا أو منفيا بال ومل

إِنْ كَانَ قَميصه قُد من {: وجيوز اقترانه ا، فإن كان مضارعا رفع، وذلك حنو قوله تعاىل: قال الشارح
قَتدلٍ فَصفَ{:  وقوله تعاىل٢} قُب هببِر نمؤي نقًافَمهلَا را وسخب افخانتهى. ٣} لَا ي.  



__________  
  .وهي شاذة" يدرككم" من سورة النساء، برفع ٧٨ من اآلية ١
  . من سورة يوسف٢٦ من اآلية ٢
  . من سورة اجلن١٣ من اآلية ٣

)٣/١٢٨١(  

  

  :وهو معترض من ثالثة أوجه
  .فعل هو اجلواب مع اقترانه بالفاءيقتضي ظاهره أن ال" وجيوز اقترانه ا: "أن قوله: األول

فإن اقترن ا : والتحقيق حينئذ أن الفعل خرب مبتدأ حمذوف، واجلواب مجلة امسية، قال يف شرح الكافية
فعلى خالف األصل، وينبغي أن يكون الفعل خرب مبتدأ، ولوال ذلك حلكمنا بزيادة الفاء وجزم الفعل إن 

  .كان مضارعا
  :ربط اجلملة الشرطية باملضارع له طريقان: و قيلول: وقال الشيخ أبو حيان

  .بالفاء ورفعه، لكان قوال: جبزمه، واآلخر: أحدمها
أن ظاهر كالمه جواز اقتران املاضي مطلقا، وليس كذلك، بل املاضي املنصرف ارد على ثالثة : والثاين
  :أضرب

إن قام زيد : "به وعد أو وعيد حنوضرب ال جيوز اقترانه بالفاء، وهو ما كان مستقبال معىن ومل يقصد 
  ".قام عمرو

} إِنْ كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت{: وضرب جيب اقترانه بالفاء، وهو ما كان ماضيا لفظا ومعىن حنو
  .وقد معه مقدرة

 بِالسيئَة ومن جاَء{: وضرب جيوز اقترانه بالفاء، وهو ما كان مستقبال معىن وقصد به وعد أو وعيد حنو
  .١} فَكُبت وجوههم في النارِ

  .وقد نص املصنف على هذا التفصيل يف شرح الكافية
وليس كذلك، بل هو مثال الواجب، } فَصدقَت{: أنه مثل ما جيوز اقترانه بالفاء بقوله تعاىل: والثالث

  .يعلم ارتباطها باألداةوإذا كان اجلواب ال يصلح ألن جيعل شرطا وجب اقترانه بالفاء؛ ل
وذلك إذا كان مجلة امسية أو فعلية طلبية، أو فعال غري متصرف أو مقرونا بالسني أو سوف أو قد منفية 

  .٢مبا أو لن أو إن، أو يكون قسما أو مقرونا برب
__________  

  . من سورة النمل٩٠ من اآلية ١



  : نظمها بعضهم يف قوله٢
  طلبية وامسية وجبامد

  بلن وبالتنفيسومبا وقد و
: وزاد الكمال ابن اهلمام تصديره برب والقسم، والدنوشري تصديره بأداة شرط حنو: قال الصبان

}مهاضرإِع كلَيع رإِنْ كَانَ كَباهـ. اآلية} و.  

)٣/١٢٨٢(  

  

  .فهذه األجوبة تلزمها الفاء؛ ألا ال يصلح جعلها شرطا، وخطب التمثيل سهل
  :١واجب ذكرها للضرورة كقولهوقد حتذف الفاء ال

  ... .............................من يفعلِ احلسات اُهللا يشكرها 
ال جيوز تركها إال يف الضرورة أو ندور، ومثل الندور مبا أخرجه البخاري من قوله صلى : وقال الشارح

ربد إجازة حذفها يف ، وعن امل٢" فإن جاء صاحبها وإال استمتع ا: "اهللا عليه وسلم أليب بن كعب
  :٣االختيار، وقد جاء حذفها وحذف املبتدأ يف قوله

__________  
  .هو عبد الرمحن بن سيدنا حسان بن ثابت، وهو من شواهد سيبويه:  قائله١

  :وعجزه
  والشر بالشر عند اهللا مثالن

  .وهو من البسيط
  .ملضاعف، ومن يفعل الشر جيازى مثلهمن يفعل اخلري واملعروف حيظَ برضاء اهللا وشكره واجلزاء ا: املعىن

فعل الشرط جمزوم وحرك بالكسر " يفعل "-مبتدأ-اسم شرط جازم جيزم فعلني " من: "اإلعراب
مفعوله منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ " احملسنات"للتخلص من الساكنني، وفاعله يعود على من 

ملبتدأ يف حمل رفع، ومجلة املبتدأ واخلرب جواب اجلملة خري ا" يشكرها"مبتدأ " اهللا"ألنه مجع مؤنث سامل 
منصوب " عند"مبتدأ والباء يف بالشر للمقابلة " الشر" "من"الشرط، ومجلة الشرط وجوابه خرب املبتدأ 

  .خرب املبتدأ" مثالن"مضاف إليه " اهللا"على الظرفية 
وكان جيب أن تقترن بالفاء، فإا مجلة امسية، وقد وقعت جوابا للشرط، " اهللا يشكرها: "قوله: الشاهد

  .ولكنها حذفت للضرورة
، وابن الناظم، والسيوطي ٣/ ٤٠١، وابن هشام ٣/ ٥٨٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة٦٩١، والشاهد ١/ ٤٣٥، وسيبويه ١/ ٦٥، ويف املغين ٢/ ٦، ويف اهلمع ١١٧ص



  .فأدها إليه: وف للعلم به أييف شأن اللقطة، وجواب الشرط األول حمذ:  أي٢
  .هو فالن األسدي، وهو من الطويل:  قائله٣

  :وصدره
  بىن ثعل ال تنكعوا العرتَ شرا

املاعزة، وهي األنثى من " العرت"جهدا حلبا : من نكعت الناقة" ينكح العرت"قبيلة من طيئ " ثعل: "اللغة
  . = وهو احلظ من املاء-بكسر الشني-" شرا"املعز 

)٣/١٢٨٣(  

  

  بين ثُعل من ينكَعِ العرتَ ظامل
  ما هذه الفاء اليت يف جواب الشرط؟: فإن قلت

وتعينت هنا للربط ال للتشريك، وزعم " يقوم زيد فيقوم عمرو: "هي فاء السبب الكامنة يف حنو: قلت
  .بعضهم أا عاطفة مجلة على مجلة، وال خترج عن العطف، وهو بعيد

  كإِنْ تجد إذا لنا مكَافَأَه... ملفاجأَه وتخلُف الفاَء إِذَا ا
  .أن إذا املفاجأة قد تقوم مقام الفاء وختلفها يف الربط وال يكون ذلك إال يف اجلملة االمسية: يعين

  :فائدتان" وختلف الفاء: "وقد فهم من قوله
  .أن الربط بإذا نفسها خالفا ملن ذهب أن الربط بألف مقدرها قبلها: األول
أنه ال جيوز اجلمع بني الفاء وإذا يف اجلواب، وإن كان ذلك جائزا يف غريه؛ لكوا نائبة عنها : نيةوالثا

  .كما نص عليه بعض النحويني
  :وإمنا يكون ذلك يف اجلملة االمسية، ال مطلقا، بل بثالثة شروط" ختلف الفاء: "أطلق يف قوله: فإن قلت

  ".ويل لهإن عصى زيد ف: "أال تكون طلبية حنو: األول
  ".إن قام زيد فما عمرو بقائم: "أال يدخل عليها أداة نفي حنو: والثاين

  ".إن قام زيد فإن عمرا قائم: "أال يدخل عليها إن حنو: والثالث
  .فكل ذلك ال بد له من الفاء، وذكر الثالثة يف االرتشاف

__________  
" من"يا بين ثعل : اء والتقديرمنادى مضاف منصوب وحذف منه حرف الند" بين ثعل: "اإلعراب= 

" العرت"مجلة من الفعل والفاعل وهو الضمري الذي يرجع إىل من، وقعت فعل الشرط " ينكع"شرطية 
  .فهو ظامل: مرفوع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف أي" ظامل"مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة 



  .فهو ظامل:  جواب الشرط أيحيث حذف منه املبتدأ مع الفاء اليت هي" ظامل: "قوله: الشاهد
  .١/ ٤٣٦، وسيبويه ٣/ ٨٨٥ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

)٣/١٢٨٤(  

  

وأيضا فقد تقرر أن إذا الفجائية ال تليها غالبا إال "مثاله يرشد إىل أن ذلك يف اجلملة االمسية : قلت
  .، فلم حتتج إىل التنبيه عليها لوضوحه١"اجلملة االمسية

روط فمثاله قد حازها إال أنه ليس يف كالمه ما يدل على اشتراطها، وقد ذكر األول يف وأما الش
  .التسهيل
وغريها من أدوات الشرط، ويف بعض نسخ " إن"يربط ا بعد " إذا"ظاهر كالمه أن : فإن قلت
  .فخصه بإن" وقد تنوب بعد إن إذا املفاجأة عن الفاء: "التسهيل

  .القنصوص النحويني على اإلط: قلت
فَإِذَا أَصاب بِه {: ومورد السماع إن، وقد جاءت بعد إذا الشرطية كقوله تعاىل: قال الشيخ أبو حيان

  .٢} من يشاُء من عباده إِذَا هم يستبشرونَ
  بالفا أو الواو بتثْليث قَمن... والفعلُ من بعد اجلزا إن يقْترِنْ 

واا، وذكر بعده مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز جزمه عطفا على اجلواب إذا أخذت أداة الشرط ج
 ٣} يحاسبكُم بِه اللَّه فَيغفر{: ورفعه على االستئناف ونصبه على إضمار أن، وقرئ بالثالثة قوله تعاىل

الواقع بعده فالنصب يروى عن ابن عباس، وإمنا جاز بعد اجلزاء ألن مضمونه مل يتحقق وقوعه فأشبه 
  .الواقع بعد االستفهام

  :تنبيه
إذا كان بعد جواب الشرط ازوم يوهم أن : يشمل ازوم وغريه، وقول الشارح" من بعد اجلزا: "قوله

وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء فَهو {: اجلزم شرط يف جواز األوجه الثالثة، وقد قرئ بالثالثة قوله تعاىل
 ريخكَفِّريو ٤} لَكُم.  

__________  
  . ب، ج١
  . من سورة الروم٤٨ من اآلية ٢
  . من سورة البقرة٢٨٤ من اآلية ٣
  . من سورة البقرة٢٧١ من اآلية ٤

)٣/١٢٨٥(  



  

  أو واوٍ إِنْ باجلملتينِ اكتنفا... وجزم أو نصب لفعل إِثْر فَا 
ني الشرط وجوابه جاز جزمه عطفا على فعل الشرط ونصبه إذا وقع املضارع املقرون بالفاء أو الواو ب

  . االستئناف قبل اجلزاء١"ال يصح"بإضمار إن، وامتنع الرفع إذ 
  :تنبيه

ومن يخرج من بيته {: أحلق الكوفيون مث بالفاء والواو، فأجازوا النصب بعدها، واستدلوا بقراءة احلسن
ولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهمتوالْم رِكْهدي ثُم وزاد بعضهم أو٢} ه ،.  

  والعكس قد يأيت إِن املعىن فُهم... والشرطُ يغين عن جواب قد علم 
تطريمت، : واهللا أعلم- تقديره ٣} أَئن ذُكِّرتم{: مثال حذف اجلواب للعلم به استغناء بالشرط قوله تعاىل

  :٤وهو كثري، ومثال عكسه قول الشاعر
  وإال يعلُ مفْرقك احلسام... قْها فلست هلا بكُفٍء فطلِّ

__________  
  ".ال يصح" ب، ج ويف أ ١
  . من سورة النساء١١٠ من اآلية ٢
  . من سورة يس١٩ من اآلية ٣
  . وهو من الوافر-خياطب مطرا، وكان دميما وحتته امراة حسناء-هو األحوص األنصاري :  قائله٤

: واملفرق" مفرقك"مماثل يف احلسب وغريه مما يعترب الزما للتكافؤ بني الزوجني مباسوٍ و" بكفء: "اللغة
  .السيف القاطع" احلسام"وسط الرأس حيث يفرق الشعر 

الفاء " فلست"الفاء عاطفة وطلق فعل أمر والفاعل ضمري مستتر فيه وها مفعوله " فطلقها: "اإلعراب
الباء زائدة، كفء " بكفء"جار وجمرور متعلق بكفء " هلا"تعليلية، ليس فعل ماض ناقص والتاء امسه 

الواو عاطفة إن شرطية أدغمت يف ال النافية، وفعل الشرط " وإال"خرب ليس منصوب بفتحة مقدرة 
فعل مضارع جواب الشرط جمزوم حبذف الواو " يعل"وإن ال تطلقها : حمذوف يدل عليه ما قبله؛ أي

  .فاعل" احلسام"مفعول والكاف مضاف إليه " مفرقك"
  .وإال تطلقها: حيث حذف الشرط؛ ألن األداة إن مقرونة بال؛ أي" وإال يعل: "قوله: الشاهد
، ٢/ ٣٨٤، وابن عقيل ٣/ ٤٠٦، وابن هشام ٣/ ٥٩١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .٢/ ٦٢، ويف اهلمع ١١٨، والسيوطي ص١٥٠وبن الناظم، واملكودي ص

)٣/١٢٨٦(  

  



  .قهاوإال تطل: أي
  :تنبيه

  :فهم من النظم فوائد
  .أن ما مل يعلم من شرط أو جواب؛ لكونه ال دليل عليه ال جيوز حذفه، وذلك واضح: األوىل

فإن قد هنا للتقليل، وقد نص على " لقد يأيت: "أن حذف الشرط أقل من حذف اجلواب؛ لقوله: والثانية
  .ذلك يف شرح الكافية

  .ال أحفظ إال يف إن وحدها: لشرط أن يكون مع إن، ويف االرتشافأنه ال يشترط يف حذف ا: والثالثة
  :١حذفه بدون إن قليل، وحذفه معها كثري، وأنشد على حذفه مع غريها: وقال الشارح

  وال ينج إال يف الصفَاد يزِيد... متى تؤخذُوا قَسرا بظنة عامرٍ 
  .مىت تثقفوا تؤخذوا: أراد

ترط يف حذف فعل الشرط تعويض ال من الفعل احملذوف خالفا البن عصفور أنه ال يش: والرابعة
  .ال جيوز حذف فعل الشرط يف الكالم إال بشرط تعويض ال من الفعل احملذوف: واألبدي فإما قاال
__________  

  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل:  قائله١
-" الصفاد" التهمة -بكسر الظاء-" بظنة"صبا  قهرا وغ-بفتح القاف وسكون السني-" قسرا: "اللغة

  . وهو ما يوثق به األسري من قيد وغل-بكسر الصاد وختفيف الفاء
ما آخذمت ال ينج أحد منكم غري : أراد الشاعر حتذير هؤالء القوم الذين عامر كبريهم حيث يقول: املعىن

  .يزيد، فإنه أيضا يقيد يف الصفاد
" قسرا"مىت تثقفوا تؤخذوا :  جواب الشرط وفعل الشرط حمذوف أي"تؤخذوا"شرطية " مىت: "اإلعراب

: التقدير" وال ينج"مضاف إليه " عامر"تؤخذوا : جار وجمرور متعلق بقوله" بظنة"منصوب على التمييز 
  .وال ينج يزيد إال وهو يف الصفاد، فيزيد فاعل وإال ملغاة

  .ذ أصله مىت تثقفوا تؤخذواحيث حذف فيه فعل الشرط؛ إ" مىت تؤخذوا: "قوله: الشاهد
/ ٦٣، وابن الناظم، وذكره السيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٩٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

٢.  

)٣/١٢٨٧(  

  

وإِنْ أَحد من {: وقد حذف وهو مثبت يف حنو قوله تعاىل. انتهى. قوهلما ليس بشيء: وقال يف االرتشاف
كارجتاس نيرِكش١} الْم.  



  .وكذا الشرط املنفي بال تالية إن فظاهره اشتراط األمرين: ويف بعض نسخ التسهيل: قلت
  :تنبيهان
  .وحيذفان بعد إن يف الضرورة، يعين الشرط واجلزاء: قال يف التسهيل: األول
  :٢كقوله

 ................... ... ..............................قالت وإنن  
  .على جوازه يف االختيار على قلةويف كالم بعضهم ما يدل 

__________  
  . من سورة التوبة٦ من اآلية ١
  .نسبه النحاة لرؤبة بن العجاج، وهو من الرجز:  قائله٢

  :ومتامه
قالت بنات العم يا سلمى وإنن  

كان فقريا معدما قالت وإنن  
  .شديد الفقر ال شيء عنده" معدما: "اللغة
نعم :  أترضني ذا البعل وإن كان شديد الفقر ال مال له؟ فأجابتهن:قالت بنات عم سلمى هلا: املعىن

  .رضيت به وإن كان كذلك
" سلمى"حرف نداء " يا"مضاف إليه " العم"فاعل " بنات"فعل ماض والتاء للتأنيث " قالت: "اإلعراب

فعل ماض ناقص " كان"منادى وإن شرطية جازمة وحركت بالكسر للساكنني والنون الزائدة حرف 
صفة خلرب كان أو خرب ثان هلا وجواب " معدما"خرب كان " فقريا"فعل الشرط وامسها ضمري مستتر 

فعل ماض " قالت"وإن كان فقريا معدما ترضني به، و: الشرط حمذوف دل عليه معىن الكالم وتقديره
ة شرط الواو عاطفة على مثال السابقة، إن شرطية حذف شرطها وجواا لدالل" وإن"والتاء للتأنيث 

  .السابقة وجواا عليهما ومجلتا الشرط واجلواب يف املوضعني يف حمل نصب مقول القول
وإن كان فقريا معدما : حيث حذف فيه الشرط واجلزاء مجيعا؛ ألن التقدير" وإنن: "قوله: الشاهد
  .رضيته

، ١/ ٢٩، ويف باب الكالم، وابن هشام ٣/ ٥٩٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة٦٨٧، والشاهد ٢/ ٦٢، ويف اهلمع ١١٨والسيوطي ص

)٣/١٢٨٨(  

  



ويرتفع الفعل : قال. ال جيوز حذف إن وال غريها من أدوات الشرط خالفا ملن جوز ذلك يف إن: والثاين
  .١حبذفها، وجعل منه

  .....................فيبدو ... وإنسانُ عيين حيسر املاُء تارة 
  .وهو ضعيف

  جواب ما أخرت فهو ملْتزم... حذف لدى اجتماعِ شرط وقَسم وا
القسم كالشرط يف احتياجه إىل جواب إال أن جوابه مؤكد بالالم أو إن أو منفي، فإذا اجتمع الشرط 

إن قام زيد واهللا أكرمه، : والقسم حذف جواب املتأخر منهما استغناء جبواب املتقدم، مثال تقدم الشرط
  ".واهللا إن قام زيد ألكرمنه: "ثال تقدم القسموم

هذا إذا مل يتقدم عليهما ذو خرب، فإن تقدم جعل اجلواب للشرط مطلقا وحذف جواب القسم تقدم أو 
  :تأخر، وقد نبه على ذلك بقوله

 ربا وقبل ذُو خاليووإن ت ...ذَرمطلقا بال ح حجفالشرطُ ر  
فجواب القسم حمذوف يف املثالني " زيد إن يقم واهللا يكرمك"و" يكرمكزيد واهللا إن يقم : "مثال ذلك

  .استغناء جبواب الشرط
وإمنا جعل اجلواب للشرط مع تقدم ذي خرب؛ ألن سقوطه خمل مبعىن اجلملة اليت هو منها، خبالف 

  .القسم، فإنه مسوق رد التأكيد
  .وهواملراد بذي اخلرب ما يطلب خربا من مبتدأ أو اسم كان وحن

__________  
  . هذا البيت مضى شرحه يف باب املبتدأ واخلرب١

فاعل مرفوع " املاء"فعل مضارع مرفوع بالضمة " حيسر"مضاف إليه " عني"مبتدأ " إنسان: "إعرابه
الفاء عاطفة ويبدو فعل مضارع وفاعله " فيبدو"مفعول مطلق " تارة"بالضمة الظاهرة واجلملة خرب املبتدأ 

فعل مضارع " جيم"معطوف على تارة " وتارات"الواقع مبتدأ " إنسان عيين"د إىل ضمري مستتر يعو
: مرفوع بالضمة وفاعله ضمري مستتر يعود إىل املاء، واجلملة يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير

فعل مضارع وفاعله ضمري " يغرق"الفاء عاطفة " فيغرق" جيم املاء -إنسان عيين: أي-وتارات هو 
  .واجلملة يف حمل رفع معطوفة على مجلة اخلرب" إنسان عيين"ر يعود إىل ضمري مستت

  .حيث حذفت األداة فارتفع الفعل" حيسر: "قوله: الشاهد

)٣/١٢٨٩(  

  



  :تنبيه
يقتضي أن ذلك ليس على سبيل التحتم، فعلى هذا جيوز أن جيعل اجلواب للقسم املتقدم " رجح: "وقوله

 عصفور وغريه، ونص يف الكايف والتسهيل على أن ذلك على سبيل مع تقدم ذي خرب كما ذكر ابن
  :مث قال. التحتم، وليس يف كالم سيبويه ما يدل على التحتم

  شرطٌ بال ذي خبرٍ مقَدم... وربما رجح بعد قَسم 
 مستشهدا أجاز جعل اجلواب للشرط املتأخر وإن مل يتقدم ذو خرب، وتبعه املصنف. هذا مذهب الفراء

  :١بقول األعشى
 كةرعم ببنا عن غ نِيتا عن دماِء القومِ ننفتل... لئن منلْفال ت  

وأبيات أُخر، ومنع ذلك اجلمهور وتأولوا البيت وحنوه على جعل الالم زائدة، وجعل الزخمشري قوله 
  ".لئن: " جواب الشرط يف قوله٢} ما أَنا بِباسط يدي إِلَيك{: تعاىل

  :فتثبت املزية للشرط من ثالثة أوجه: قال يف شرح الكافية
__________  

  .هو األعشى ميمون بن قيس، وهو من البسيط:  قائله١
 ظرف مبعىن بعد، -هنا-عن " عن غب"ابتليت، واخلطاب ليزيد بن مسهر الشيباين " منيت: "اللغة

" ال تلفنا" ااهدة أو الشدة -ر اجليمبكس-عن جد، واجلد : عاقبة، ويروى:  أي-بكسر الغني-وغب 
  .نتخلص" ننفتل"ال جتدنا 
فعل ماض مبين للمجهول، فعل " منيت"واهللا لئن، إن شرطية : الالم موطئة للقسم أي" لئن: "اإلعراب

" غب"ظرف مبعىن بعد متعلق مبنيت أيضا " عن"متعلق مبنيت " بنا"الشرط، وتاء املخاطب نائب فاعل 
فعل مضارع جواب الشرط جمزوم حبذف الياء، " تلفنا"نافية " ال"مضاف إىل غب " ةمعرك"مضاف إليه 

مضاف " القوم"ننفتل : جار وجمرور متعلق بقوله" عن دماء"مفعول أول " نا"والفاعل ضمري مستتر فيه 
  .فعل مضارع، وفاعله ضمري مستتر فيه، واجلملة يف حمل نصب مفعول ثان لنلفي" ننفتل"إىل دماء 

حث أوقعه جوابا للشرط مع تقدمي القسم عليه وحذف جواب القسم لداللة " ال تلفنا: "قوله: هدالشا
  .جواب الشرط عليه، ولو أنه أوقعه جوابا للقسم جلاء به مرفوعا ال جمزوما

، وابن الناظم، واملكودي ٢/ ٢٨٧، وابن عقيل ٣/ ٥٩٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  ,١٥٠ص
  . من سورة املائدة٢٨ة  من اآلي٢

)٣/١٢٩٠(  

  



  .لزوم االستغناء جبوابه عند تقدم ذي خرب: أحدها
  .لزوم االستغناء جبوابه عند تقدمه وعدم تقدم ذي خرب: والثاين

  .جواز االستغناء جبوابه عند تأخره وتقدم ذي خرب: والثالث
  :تنبيهات

: لتسهيل بغري االمتناعي احترازا من حنووقيده يف ا" واحذف لدى اجتماع شرط: "أطلق يف قوله: األول
  :١لو ولوال؛ ألنه يتعني االستغناء جبواما تقدما على القسم أو تأخرا كقوله

  لَما مسحت تلك املساالت عامر... فأُقِْسم لو أندى الندي سواده 
  :٢وكقوله

  ... ......................واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 
__________  

  .مل أعثر على قائله، وهو من الطويل:  قائله١
بفتح النون وكسر -" الندى"من اإلبداء وهو اإلظهار " أبدى"أحضر ورواية الشواهد " أندى: "اللغة

شخصه والضمري فيه : أي" سواده" على وزن فعيل وهو جملس القوم ومتحدثهم -الدال وتشديد الياء
مساال : قال اجلوهري.  وهي مجع مسالة-م وختفيف السنيبضم املي-" املساالت"يرجع إىل املمدوح 
  .أراد به قبيلة يف قريش" عامر"الرجل جانبا حليته 

أن الشاعر حيلف أن املمدوح لو حضر جملس القوم ملا قدر عامر أن ميسحوا شوارم من هيبته : املعين
  .وسطوته على الناس

فعل ماض " أبدى"للشرط " لو"فاعل ضمري الفاء للعطف وأقسم فعل مضارع وال" فأقسم: "اإلعراب
جواب لو " ملا مسحت"مفعول به واهلاء مضاف إليه واجلملة وقعت فعل الشرط " سواده"فاعله " الندى"

  .مفعول به" تلك املساالت"فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة " عامر"واكتفى عن جواب القسم 
  .وشرطفقد اكتفى جبواب واحد لقسم " ملا مسحت: "قوله: الشاهد
  ,٣/ ٥٩٣ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

 يقوله يوم اخلندق، -صلى اهللا عليه وسلم-هو عامر بن األكوع رضي اهللا عنه، وكان النيب :  قائله٢
  .وهو من الرجز

لربط امتناع الثانية بوجود " لوال"الواو حرف قسم ولفظ اجلاللة جمرور بواو القسم " واهللا: "اإلعراب
ما "لوال اهللا موجود : لفظ اجلاللة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وخربه حمذوف والتقدير" اهللا" األوىل

  .عطف عليه" وال صلينا"فعل ماض وفاعله " وال تصدقنا. "جواب القسم ولوال" اهتدينا
واب فإنه اكتفى به جلواب القسم ولوال، وال جيوز هنا حذف القسم ألن اجل" ما اهتدينا: "قوله: الشاهد

  .منفي
  .٣/ ٥٩٣ذكره األمشوين : مواضعه



)٣/١٢٩١(  

  

وقد نص على ذلك يف الكافية أيضا، وهو الصحيح، وذهب ابن عصفور إىل أن اجلواب يف ذلك 
للقسم؛ لتقدمه، ولزوم كونه ماضيا؛ ألنه مغنٍ عن جواب لو ولوال، وجواما ال يكون إال ماضيا، وقوله 

 يف الشرط االمتناعي بلو أو لوال يقتضي أن -يعين مجلة اجلواب-در وتص: "يف باب القسم يف التسهيل
دخلتا عليه جواب القسم، وكالمه يف الفصل األول من باب عوامل اجلزم يقتضي أن " لو ولوال وما

جواب القسم حمذوف استغناء جبواب لو ولوال، والعذر له يف عدم التنبيه هنا على لو ولوال أن الباب 
  . االمتناعي فلم يشملهما كالمهموضوع للشرط غري
  .إال إذا كانت مبعىن إن" لو"شرطا وال " لوال"واملغاربة ال يسمون 

  .إذا تأخر القسم وقرن بالفاء وجب جعل اجلواب له، واجلملة القسمية حينئذ هي اجلواب: الثاين
  .وجبواب القسم أغىن إن وصل بالفاء: وقوله يف الكافية

  .وابه، يوهم أن جواب الشرط حمذوف، وليس كذلكفيغين ج: ويف التسهيل أيضا
أجاز ابن السراج أن تنوي الفاء فيعطي القسم املتأخر مع نيتها ما أعطيه مع اللفظ ا، فأجاز : الثالث

  .فيعلم اهللا، ومل يذكر شاهدا: على تقدير" إن تقم يعلم اهللا ألزورنك"
  . عند اجلمهور إال يف الضرورةوينبغي أال جيوز ذلك؛ ألن حذف فاء جواب الشرط ال جيوز

إال : قال يف التسهيل. إذا حذف جواب الشرط مل يكن الشرط حينئذ إال ماضيا أو مقرونا بلم: الرابع
  :١انتهى، وقد ورد يف الشعر مضارعا جمردا من مل، ومنه. قليال

__________  
  . =هو عبد اهللا بن عتمة الضيب، وهو من الكامل:  قائله١

)٣/١٢٩٢(  

  

... ... ........................زِيدم إِنْ هو يستزدك ولديك  
  .وأجاز ذلك الكوفيون إال الفراء

  .مل ينبه هنا على اجتماع الشرطني، فنذكره خمتصرا: اخلامس
  :١إذا تواىل شرطان دون عطف فاجلواب ألوهلما، والثاين مقيد لألول كتقييده حبال واقعة موقعه، كقوله

  منا معاقلَ عز زانها كَرم... ا إن تذْعروا تجِدوا وإن تستغيثوا بن
__________  

  :وصدره= 



  يثين عليك وأنت أهل ثنائه
هو يثين عليك ويشكر نعمتك ولو عاد إليك لوجد معادا؛ إذ ال تضجر وال تسأم من األفضال : املعىن

  .واجلود
الواو " وأنت" جار وجمرور متعلق بالفعل "عليك"فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه " يثين: "اإلعراب

فاعل " هو"شرطية " إن"ظرف خرب مقدم " ولديك"مضاف إليه " ثنائه"خربه " أهل"للحال وأنت مبتدأ 
- حكم املفسر -بالكسر-فعل مضارع جمزوم إعطاء للمفسر " يستزدك"لفعل حمذوف يفسره ما بعده 

مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو دليل " مزيد" والفاعل ضمري والكاف مفعول به -بالفتح
  .اجلواب
  ".مل"حيث جاء الفعل املضارع جمردا من " يستزدك"قوله : الشاهد
  . يف اخلزانة٦٨٩، والشاهد رقم ٢/ ٥٩، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٩٠ذكره األمشوين : مواضعه

  .مل أقف على قائله، وهو من البسيط:  قائله١
" معاقل"على صيغة اهول من الذعر وهو الفزع واخلوف " تذعروا"الستغاثة من ا" تستغيثوا: "اللغة

  .مجع معقل، وهو امللجأ
جار " بنا "-وهو فعل الشرط-جمزوم حبذف النون والواو فاعل " تستغيثوا"للشرط " إن: "اإلعراب

هو مبين فعل مضارع، فعل الشرط جمزوم حبذف النون و" تذعروا"للشرط " إن"وجمرور متعلق بالفعل 
مفعول به لتجدوا " معاقل"فعل مضارع جمزوم حبذف النون وهو جواب للشرطني " جتدوا"للمجهول 

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، واجلملة صفة " كرم"فعل ماض واهلاء مفعول به " زاا"مضاف إليه " عز"
  .ملعاقل

  ".جتدوا"واحد للشرطني وهو حيث اكتفى جبواب " جتدوا.. إن تذعروا.. إن تستغيثوا: "قوله: الشاهد
  .٢/ ٦٣، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٥٩٦ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعة

)٣/١٢٩٣(  

  

وإِنْ تؤمنوا وتتقُوا يؤتكُم {: وإن تواليا بعطف فاجلواب هلما معا، كذا قال املصنف، ومثل له بقوله تعاىل
أَم أَلْكُمسلَا يو كُمورلُواأُجخبت كُمفحا فَيوهأَلْكُمسإِنْ ي ،الَكُم١} و.  

" إن تأتين وإن حتسن إيلَّ أحسن إليك: "إن توالَى الشرطان بعطف بالواو فاجلواب هلما حنو: وقال غريه
أو بالفاء، فنصوا " إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرمه، أو فأكرمها: "أو بأو فاجلواب ألحدمها حنو

جلواب للثاين، والثاين جوابه جواب األول، وعلى هذا فإطالق املصنف حممول على العطف على أن ا
  .بالواو



__________  
  . من سورة حممد٣٧، ٣٦ اآليتان ١

)٣/١٢٩٤(  

  

  :فصل لو
  .شرطية، ومصدرية، وللتمين: على ثالثة أضرب

 يف املاضي، ومبعىن إن، امتناعية وهي للتعليق: هي املذكورة يف هذا الفصل، وهي قسمان: فالشرطية
  .وهي للتعليق يف املستقبل، وسيأيت الكالم على القسمني

فلم يذكرها اجلمهور، وممن ذكرها أبو علي والفراء، ومن املتأخرين التربيزي وأبو البقاء : وأما املصدرية
 ومن أنكر ١}  يعمريود أَحدهم لَو{: أن يصلح يف موضعها أن كقوله تعاىل: وتبعهم املصنف، وعالمتها

يود أحدهم طول العمر لو : كوا مصدرية تأول اآلية وحنوها على حذف مفعول يود وجواب لو؛ أي
  .يعمر ألف سنة لسر بذلك

للتمين، } لَو يعمر{: فذكرها كثري من النحويني، وجعل الزخمشري لو يف قوله تعاىل: وأما اليت للتمين
شكال، فإن لو قد ترد يف مقام التمين؛ ولذلك ينصب الفعل بعد الفاء يف وهو حكاية لودادم وال إ

، ولكن هل هي قسم برأسه ٢} فَلَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنكُونَ{: جواا كما ينصب يف جواب ليت كقوله تعاىل
ا أو راجعة إىل أحد القسمني السابقني، يف ذلك خالف، نص ابن الصائغ وابن هشام اخلضراوي على أ

وهو : قيل. قسم برأسه، فال جتاب جبواب االمتناعية، وذكر غريمها أا االمتناعية أشربت معىن التمين
  :٣الصحيح، وقد جاء جواا بالالم بعد جواا بالفاء يف قوله

__________  
  . من سورة البقرة٩٦ من اآلية ١
  . من سورة الشعراء١٠٢ من اآلية ٢
  .امسه امرؤ القيس، ومها من الوافرمهلهل بن ربيعة و:  قائلهما٣

أراد شعثما وشعيبا ابين معاوية بن " الشعثمني" من يكثر زيارة النساء -بكسر الزاي-الزير " زير: "اللغة
الباء مبعىن يف، وهو ثالث " بالذنائب"أخوه " كليب"الشعثمان موضع معروف : عمرو، وقال القايل

  .هضبات بنجد فيها قرب كليب
" عن كليب"نائب فاعل " املقابر"ماض مبين للمجهول " نبش"الفاء للعطف ولو للشرط " فلو: "اإلعراب

  =بالنصب جواب لو بتقدير أن " فيخرب"جار وجمرور متعلق بالفعل 

)٣/١٢٩٥(  



  

  فيخبر بالذنائب أي زِيرِ... فلو نبِش املقابر عن كلَيب 
  ُء من حتت القبورِ؟وكيف لقا... بيوم الشعثَمينِ لقَر عينا 

وذهب املصنف إىل أا مصدرية أغنت عن التمين، بكوا ال تقع غالبا إال بعد مفهم متن، قال يف 
  .وتغين عن التمين، فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء: التسهيل بعد ذكر املصدرية

  :١أشرت إىل حنو قول الشاعر: وقال يف شرحه
  جبالُ شرورى لو تعانُ فتنهدا. ..سرينا إليهم يف مجوع كأا 

نصب ألنه جواب متن إنشائي كجواب ليت؛ ألن األصل وددنا لو : أن تقول" تنهدا"فلك يف : قال
تعان، فحذف فعل التمين لداللة لو عليه، فأشبهت ليت يف اإلشعار مبعىن التمين دون لفظه، فكان هلا 

ليس هذا من باب اجلواب بالفاء، بل من : ن تقولجواب كجواب ليت، وهذا عندي هو املختار، ولك أ
  .انتهى. باب العطف على املصدر؛ ألن لو والفعل يف تأويل مصدر

واعتذر عن اجلمع بينها وبني أن املصدرية . مصدرية} فَلَو أَنَّ لَنا كَرةً{: ونص على أن لو يف قوله تعاىل
  :بوجهني
  . يكون من باب التوكيدأن: واآلخر. لو ثبت أن: أن التقدير: أحدمها

__________  
: مبتدأ وزير مضاف إليه وخربه حمذوف والتقدير: أي" أي زير"فيها : الباء مبعىن يف أي" بالذنائب= "
جار وجمرور ومضاف إليه " بيوم الشعثمني"زير أنا، وجيوز أن يكون أنا مبتدأ وأي زير مقدما خربه : أي

جواب لو بعد جواب آخر بالفاء، وهي مجلة من الفعل " لقر"يف حمل نصب حال من أنا احملذوف 
لالستفهام، ولكنه أخرج خمرج " كيف"متييز " عينا"والفاعل، وهو الضمري املستتر فيه الراجع إىل كليب 

" حتت القبور"موصولة مضافة إىل لقاء " من"مبتدأ مؤخر " لقاء"التعجب وحمله الرفع على أنه خرب مقدم 
من هو حتت القبور، فهو مبتدأ وحتت ظرف خربه والقبور مضاف إليه، : يرهمجلة حمذوفة الصدر تقد
  .واجلملة صلة املوصول

  .حيث إن جواب لو قد جاء بالالم بعد جواا وهو فيخرب" لقر: "قوله: الشاهد
  ,١/ ٢٦٧، وابن هشام يف املغين ٣/ ٥٩٧ذكره األمشوين يف شرحه لأللفية : مواضعه

  .اب إعراب الفعل مضى شرح هذا البيت يف ب١

)٣/١٢٩٦(  

  



  :وقد بسطت الكالم على هذه املسألة يف غري هذا الكتاب، والغرض هنا شرح النظم، فقوله
 يضيف م طرش فرح لَو....................... ...  

أن لو االمتناعية حرف يدل على : يعين. هذا هو القسم األول من قسمي الشرطية، وهي االمتناعية
ق فعل بفعل فيما مضى، فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول جواا، ويلزم كون شرطها حمكوما تعلي

بامتناعه؛ إذ لو قُدر حصوله لكان اجلواب كذلك، ومل تكن للتعليق يف املعىن، بل لإلجياب، فتخرج عن 
  .معناها

نعم : "ناع الشرط، كقولهوأما جواا فال يلزم كونه ممتنعا على كل تقدير؛ ألنه قد يكون ثابتا مع امت
هصعاهللا مل ي لو مل خيف لو حرف : ولكن األكثر أن يكون ممتنعا، فلذلك كان قوهلم. ١"املرُء صهيب

  .امتناع المتناع عبارة ظاهرها الفساد؛ ألا تقتضي كون اجلواب ممتنعا يف كل موضع، وليس كذلك
ستلزما جلواا، وال يتعرض المتناع اجلواب يف أن لو تدل على امتناع شرطها، وعلى كونه م: واحلاصل

حرف يدل على امتناع تالٍ : العبارة اجليدة يف لو أن يقال: نفس األمر وال لثبوته، قال يف شرح الكافية
حمكوم بانتفائه فيما مضى، وكونه " لو قام زيد لقام عمرو: "يلزم لثبوته ثبوت تاليه، فقيام زيد من قولك

 قيام عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غري الالزم عن قيام زيد أو ليس له؟ ال يتعرض مستلزما ثبوته لثبوت
  .لذلك، بل األكثر كون األول والثاين غري واقعني

لو حرف : ويف بعض النسخ. لو حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه: وقال يف التسهيل
وال شك أن ما : ثالث مبعىن واحد، قال ابن املصنفيقتضي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غريه، وعباراته ال

 يف تفسري لو أحسن وأدل على معىن لو، غري أن ما قالوه عندي تفسري صحيح -يعين ما قاله أبوه-قاله 
  .ملا كان سيقع لوقوع غريه: واف بشرح معىن لو، وهو الذي قصده سيبويه من قوله

__________  
صلى اهللا - وهم، وإمنا الوارد عنه -صلى اهللا عليه وسلم-نيب  هو من كالم عمر وجعله من كالم ال١

 قال يف سامل موىل أيب حذيفة -صلى اهللا عليه وسلم- ما رواه أبو نعيم يف احللية أن النيب -عليه وسلم
  .٤/ ٢٥صبان . أنه شديد احلب هللا، لو كان ال خياف اهللا ما عصاه

)٣/١٢٩٧(  

  

لو تقتضي : توقع ثبوته لثبوت غريه واملتوقع غري واقع، فكأنه قالأا تقتضي فعال ماضيا كان ي: يعين
قوهلم مل : فعال امتنع المتناع ما كان يثبت لثبوته، وهو حنو مما قاله غريه، فلنرجع إىل بيان صحته، فنقول

  :تدل على امتناع الثاين المتناع األول يستقيم على وجهني
متناع الشرط غري ثابت لثبوت غريه بناء منهم على مفهوم أن يكون املراد أن جواب لو ممتنع ال: األول



  .الشرط يف حكم اللغة ال يف حكم العقل
أن يكون املراد أن جواب لو ممتنع المتناع شرطه، وقد يكون ثابتا لثبوت غريه؛ ألا إذا كانت : والثاين

ألول؛ ألنه مىت انتفى شيء تقتضي نفي تاليها أو استلزامه لتاليه فقد دلت على امتناع الثاين المتناع ا
  .انتهى خمتصرا. انتفى مساويه يف اللزوم مع احتمال أن يكون ثابتا لثبوت آخر

  .وهذا الوجه الثاين هو الذي قرره يف شرح األلفية
  إيالؤه مستقبال لَكن قُبِلْ... ويقل ................. 

لورود السماع به كقوله : أن يليها، لكن قيليقل إيالء لو فعال مستقبل املعىن، وما كان من حقها : أي
  .١} ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا خافُوا علَيهِم{: تعاىل

 ترد مبعىن أن، وتعقب ذلك ابن احلاجب على ٢"قد"وقد ذكر ابن عصفور وغريه من النحويني أن لو 
وعندي أن لو ال تكون لغري الشرط يف املاضي، وما : قال الشارح. طأهذا خ: ابن عصفور وقال وقال

وقول } ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافًا خافُوا علَيهِم{: متسكوا به من حنو قوله تعاىل
  :٣الشاعر

ولو أن ليلى األخيلية سلَّمت  
__________  

  .ة النساء من سور٩ من اآلية ١
  . ب، ج٢
  . وهو من الطويل-بضم احلاء فتح امليم وتشديد الياء-توبة بن احلمري :  قائله٣

  :ومتامه
 ودوين جندل وصفائح علي=  

)٣/١٢٩٨(  

  

  .ال حجة فيه لصحة محله على املعىن
  :مث نبه بقوله

  ... ...............................وهي يف االختصاصِ بالفعلِ كإِنْ 
لى أن لو ال يليها إال فعل أو معمول فعل مضمر يفسره فعل ظاهر بعد االسم، كقول عمر بن اخلطاب ع

ال يليها فعل مضمر، إال يف الضرورة، : ، وقال ابن عصفور١"لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة: "رضي اهللا عنه
  :٢كقوله

__________  



  :وبعده= 
  من جانب القرب صائحإليا صدى ... لسلمت تسليم البشاشة أو زقا 

هي احلجارة العراض اليت تكون على " صفائح" أي حجر -بفتحتني بينهما سكون-" جندل: "اللغة
  .ذكر البوم" الصدى"صاح " زقا"طالقة الوجه " البشاشة"القبور 

يريد أن ليلى لو سلمت عليه بعد موته وقد حجبته عنها اجلنادل واألحجار العريضة، لسلم عليها : املعىن
  .وأجاا تسليم ذوي البشاشة، أو لناب عنه يف حتيتها صدى يصيح من جانب القرب

" سلمت"نعت لليلى " األخيلية"اسم أن " ليلى"حرف توكيد ونصب " أن"حرف امتناع " لو: "اإلعراب
فعل ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مستتر فيه واجلملة يف حمل رفع خرب أن، وأن ومعموهلا يف 

لو ثبت تسليم ليلى، وإما أن يكون املصدر مبتدأ : إما فاعل لفعل حمذوف، والتقدير: مصدرتأويل 
ولو تسليم ليلى حاصل، مثال، على أية حال فهذه اجلملة هي مجلة الشرط : واخلرب حمذوف والتقدير

"ء الواو للحال ودوين ظرف متعلق مبحذوف خرب مقدم ويا" ودوين"جار وجمرور متعلق بسلمت " علي
  .عطف عليه، واجلملة يف حمل نصب حال" وصفائح"مبتدأ مؤخر " جندل"املتكلم مضاف إليه 

  .وهذا قليل" لو"وقوع الفعل املستقبل يف معناه بعد : الشاهد
، وابن الناظم، والسيوطي ٢/ ٢٨٨، وابن عقيل ٣/ ٦٠٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١/ ٢٦١م يف املغين ، وابن هشا٢/ ٦٤، ويف اهلمع ١١٩ص
 ملا توجه يف زمن خالفته -رضي اهللا عنه- الضمري املنصوب يعود إىل كلمة أيب عبيدة، وذلك أن عمر ١

باجليش إىل الشام بلغه أثناء الطريق أنه وقع ا وباء فأمجع رأيه على الرجوع بعد أن أشار به مجع من 
لو غريك قاهلا يا أبا : ؟ فقال له عمر رضي اهللا عنهأفرارا من قدر اهللا تعاىل: الصحابة، فقال أبو عبيدة

  .لعددا: وجواب لو حمذوف أي. عبيدة، نعم، نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا
  .أبو الغطمش الضيب، وهو من الطويل:  قائله٢

  :وعجزه
بعتولكن ما على املوت م تبتع  

مصدر ميمي مبعىن العتاب، من عتب " تبمع"املوت " احلمام"مجع خليل، وهو الصديق " أخالي: "اللغة
  . =عليه

)٣/١٢٩٩(  

  

  ... ............................أخالي لو غري احلمامِ أصابكُم 
  .١"لو ذات سوارِ لطَمتين: "أو نادر، كقول حامت



تم لَو أَن{: والظاهر أن ذلك ال خيتص بالضرورة والنادر، بل يكون يف فصيح الكالم، كقوله تعاىل
  . حذف الفعل فانفصل الضمري٢} تملكُونَ خزائن رحمة ربي

  :مث نبه على ما تنفرد به لو من مباشرة أن، فقال
  لكن لو أنَّ ا قد تقْترِنْ...................... ... 

فذهب سيبويه إىل أا يف  واختلف يف موضع أن بعد لو، ٣} ولَو أَنهم صبروا{: وهو كثري، كقوله تعاىل
  .موضع رفع باالبتداء، وشبه شذوذ ذلك بانتصاب غدوة بعد لدن

وذهب الكوفيون واملربد والزجاج ومجاعة إىل أا فاعل يثبت مقدرا، وهو أقيس؛ إبقاء لالختصاص، 
  .وزعم الزخمشري أن بني لو وأن ثبت مقدرا، قد يوهم انفراده بذلك: وقوله يف شرح الكافية

  إذا جعلت مبتدأ فما اخلرب؟: قلتفإن 
__________  

لو أصابكم أحد غري املوت لسخطت عليه ووجدت، وكان يل معه شأن آخر، ولكن الذي : املعىن= 
  .أصابكم املوت، وال عتاب عليه وال سخط؛ ألنه قدر ال مفر منه

شرطية غري " لو"يه منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء والياء مضافة إل" أخالي: "اإلعراب
" أصابكم"مضاف إليه " احلمام"مبتدأ خربه بعده أو فاعل لفعل حمذوف يفسره أصابكم " غري"جازمة 

نافية " ما"عطف واستدراك " ولكن"فعل وفاعل واجلملة جواب لو " عتبت"فعل ومفعول والفاعل ضمري 
  .مبتدأ مؤخر" معتب"جار وجمرور خرب مقدم " على الدهر"

  .الشرطية، وذلك قليل" لو"بعد " غري"ع االسم وهو وقو: الشاهد
  .، وابن الناظم٣/ ٤٢٠، وابن هشام ٣/ ٦٠١ذكره األمشوين : مواضعه

 قاله حني لطمته جارية، وسبب اللطمة أن صاحبة املرتل أمرته أن يفصد ناقة هلا لتأكل دمها فنحرها، ١
 ذات سوار لطمتين، وذات السوار احلرة؛ لو: هذا فصدي، فلطمته اجلارية فقال: فقيل له يف ذلك فقال

  .هلان: ألن اإلماء ال تلبس السوار، وجواب لو حمذوف
  . من سورة اإلسراء١٠٠ من اآلية ٢
  . من سورة احلجرات٥ من اآلية ٣

)٣/١٣٠٠(  

  

مذهب : مذهب سيبويه والبصريني أن اخلرب حمذوف، وقال غريه: قال ابن هشام اخلضراوي: قلت
  .حتتاج إىل خرب؛ النتظام املخرب عنه واخلرب بعد أنسيبويه أا ال 

  موافقة سيبويه؟" لكن لو: "هل يفهم من قوله: فإن قلت



ظاهره موافقته يف جعلها مبتدأ؛ إذ لو كان الفعل مقدرا لكان االختصاص باقيا، ومل يكن حاجة إىل : قلت
  .رة أن ال غري، فيحتمل املذهبنيوحيتمل أن يكون استدراك للتنبيه على أا تنفرد مبباش. االستدراك

ظاهر كالمه أن لوال يليها غري ما ذكر، وقد ذكر يف غري هذا املوضع أا قد وليها مبتدأ وخرب : فإن قلت
  :١يف قول الشاعر

 رِقلْقي شلو بغري املاء ح....................... ...  
" كان"أول ابن خروف البيت على إضمار إمنا ساغ ذلك يف الضرورة، ولقلته مل يذكره هنا، وقد ت: قلت

: الشانية، وتأوله الفارسي على أن حلقى فاعل فعل مقدر يفسره شرق، وشرق خرب مبتدأ حمذوف؛ أي
  .هو شرق، وفيه تكلف

__________  
  .هو عدي بن زيد التميمي، وهو من الوافر:  قائله١

  :وعجزه
  كنت كالغصان باملاء اعتصاري

شرق، : فعالن من الغصة وهو الذي غص أي" كالغصان" وكسر الراء بفتح الشني" شرق: "اللغة
  .امللجأ: االعتصار: قال أبو عبيدة. جنايت وملجئي" اعتصاري"بغري املاء : واملراد
  لو شرقت بغري املاء أسغت شرقي باملاء، فإن غصصت باملاء فبم أسيغه؟: املعىن

كان فعل ماض ناقص " كنت"متعلق به "  املاءبغري"خربه " شرق"مبتدأ " حلقي"للشرط " لو: "اإلعراب
مبتدأ والياء " اعتصاري"جار وجمرور يف حمل نصب خرب كان " كالغصان"والتاء امسه، وهي جواب لو 

  .جار وجمرور خرب مقدم" باملاء"مضاف إليه 
  .وذلك ألن شرط لو أن تكون خمتصة بالفعل، وليس هاهنا كذلك" لو بغري املاء: "قوله: الشاهد

/ ٦٦، وابن الناظم، وذكره السيوطي يف اهلمع ٣/ ٦٠١األمشوين : ذكره من شراح األلفية: اضعهمو
  .١/ ٤٦٢، وسيبويه ١/ ٢٦٧، وابن هشام يف املغين ٢

)٣/١٣٠١(  

  

  :تنبيه
وقد محل الزخمشري ادعاءه إضمار ثبت بني لو وأن على التزام كون اخلرب فعال، : قال يف شرح الكافية

وما منعه شائع ذائع يف كالم العرب، " لو أن زيد حاضر: "امسا، ولو كان مبعىن فعل حنوومنعه أن يكون 
  :٢ وكقول الراجز١} ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة أَقْلَام{: كقوله تعاىل

  ... .......................لو أن حيا مدرك الفالح 



الذي ينبغي أن حيمل عليه كالم الزخمشري أن مينع كون : وقد نقل ذلك عن السريايف، وأقول: قلت
خربها امسا مشتقا، ويلتزم الفعل حينئذ؛ إلمكان صوغه قضاء حلق طلبها بالفعل، وأما إذا كان االسم 

  .جامدا فيجوز لتعذر صوغ الفعل منه كما فعل الشيخ أبو عمرو
  مل جيز؟" لو أن زيدا حاضر ألكرمته: "أال ترى قوله يف املفصل، لو قلت

ولَو أَنما في الْأَرضِ من شجرة {: ومل يتعرض لغري املشتق، وإذا محل على هذا مل يرد عليه قوله تعاىل
أَقْلَام {.  

  :٣وال حنو
  .......... ... ..........................ولو أا عصفورة

__________  
  . من سورة لقمان٢٧ من اآلية ١
  . عامر العامري، وهو من الرجزهو لبيد بن:  قائله٢

  :وعجزه
  أدركه مالعب الرماح

: أراد به أبا براء عامر بن مالك الذي يقال له" مالعب الرماح"النجاة والفوز والبقاء " الفالح: "اللغة
  .مالعب الرماح؛ لضرورة القافية: مالعب األسنة، وإمنا قال لبيد

خرب أن مرفوع بالضمة " مدرك"اسم أن " ياح"حرف توكيد ونصب " أن"للشرط " لو: "اإلعراب
فاعل أدرك " مالعب"فعل ماض واهلاء مفعول والضمري يرجع إىل الفالح " أدركه"مضاف إليه " الفالح"

  .مضاف إليه ومجلة أدرك وقعت جوابا للو" الرماح"مرفوع بالضمة الظاهرة 
  .هو اسمحيث وقع خربا ألن الواقعة بعد لو و" مدرك الفالح: "قوله: الشاهد
  ,١/ ٢٧٠، وابن هشام يف املغين ١١٩، والسيوطي ص٢/ ٦٠٣ذكره األمشوين : مواضعه

  .هو العوام بن شوذب، وهو من الطويل:  قائله٣
  :ومتامه

  =مسومة تدعو عبيدا وأزنما ... حلسبتها ................ 

)٣/١٣٠٢(  

  

  .لو أن حيا مدرك الفَالحِ: وإمنا يرد عليه حنو
  .يب بأنه نادروله أن جي

  إىل املضي نحو لو يفي كَفَى... وإِنْ مضارع تالها صرِفَا 



  :٢، ومثله١"لو وفا كفى: فمعىن لو يفي كفى. يعين أن املضارع إذا وقع بعد لو صرف معناه إىل املضي"
  خروا لعزة ركعا وسجودا... لو يسمعونَ كما مسعت حديثَها 

__________  
بطن من بين " أزمنا" بطن من األوس -بضم العني-" عبيدا"معلمة " مسومة"لظننتها " سبتهاحل: "اللغة= 

  .يربوع، إليهم تنسب اإلبل األزمتية
خرب أن مرفوع " عصفورة"أن حرف توكيد ونصب واهلاء امسها " أا"للعطف والشرط " ولو: "اإلعراب

فعل ماض والتاء فاعل واهلاء " حلسبتها" بعيد بالضمة الظاهرة، والضمري يرجع إىل األسودة اليت ترى من
مجلة من الفعل والفاعل يف " تدعو"مفعول ثان واجلملة وقعت جوابا للو " مسومة"مفعول أول حلسبت 

عطف على عبيدا، واأللف " وأزمنا"مفعول به " عبيدا"حمل النصب على احلال من الضمري املنصوب 
  .لإلشباع ألجل القافية

  .حيث وقع خربا ألن الواقعة بعد لو وهو اسم جامد" عصفورة: "قوله: الشاهد
  ,١/ ٢٧، وابن هشام يف املغين ٣/ ٦٠٣ذكره األمشوين : مواضعه

  . أ، ج١
  .هو كثري عزة، هو من الكامل:  قائله٢

" سجودا" مجع راكع -بضم الراء-" ركعا"اسم حمبوبته " عزة"من اخلرور وهو السقوط " خروا: "اللغة
  .ع ساجدبضم السني مج

فعل مضارع وواو اجلماعة فاعل والنون عالمة الرفع واجلملة " يسمعون"حرف امتناع " لو: "اإلعراب
فعل وفاعل وما وما دخلت عليه يف تأويل " مسعت"الكاف جارة وما مصدرية " كما"شرط لو ال حمل هلا 

اعا مثل مساعي مس: مصدر جمرور بالكاف واجلار وارور متعلق مبحذوف نعت ملصدر حمذوف أي
فعل ماض وواو " خروا"تنازعه الفعالن قبله، وكل منهما يطلبه مفعوال وها مضاف إليه " حديثها"

خروا : جار وجمرور متعلق بقوله" لعزة"اجلماعة فاعل، واجلملة جواب لو ال حمل هلا من اإلعراب 
  .معطوف عليه" وسجودا"حال من الواو يف خروا " ركعا"

فصرفت معناه إىل املضي، فهو يف قوة " لو"حيث وقع الفعل املضارع بعد " يسمعونلو : "قوله: الشاهد
  ".لو مسعوا: "قولك

، واملكودي ٢/ ٢٩١، وابن الناظم، وابن عقيل ٣/ ٦٠٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  .١٥١ص

)٣/١٣٠٣(  

  



  :تنبيهان
  .الصارفة إىل املضي هي االمتناعية" لو: "األول
  :١يت مبعىن إن فتصرف املاضي إىل املستقبل، فإذا وقع بعدها مضارع فهو مستقبل املعىن، كقولهوأما ال

  خلُق الكرام ولو تكونُ عدميا... ال يلْفك الراجوك إال مظهِرا 
  .ال يكون جواب لو إال فعال ماضيا مثبتا أو منفيا مبا أو مضارعا جمزوما بلم: الثاين

 وقد ٢} لَو نشاُء جعلْناه أُجاجا{:  املثبت اقترانه بالالم، وقد حتذف كقوله تعاىلواألكثر يف املاضي
  :٣تصحب املنفي مبا، كقول الشاعر

  ملا سبقتنِي بالبكاِء محائم... كذبت وبيت اهللا لو كنت صادقا 
  .وإن ورد ما ظاهره خالف ذلك جعل اجلواب حمذوفا

__________  
  .على اسم قائله، وهو من الكاململ أقف :  قائله١

املعدوم وهو الذي ال " العدمي"مجع كرمي " الكرام"ال جيدك من ألفى يلفي إذا وجد " ال يلفك: "اللغة
  .ميلك شيئا

ال جيدك أحد من السائلني إال وأنت مظهر هلم خلقا كرميا مثل : ميدح به الشاعر شخصا يقول: املعىن
  .يئاأخالق الكرماء ولو كنت ال متلك ش

مفعول " مظهرا"فاعل " الراجوك"ال ناهية يلفي فعل مضارع والكاف مفعول أول " ال يلفك: "اإلعراب
فعل مضارع ناقص وامسها " تكون"حرف شرط " لو"مضاف إليه " الكرام"مفعول ملظهرا " خلق "ثان 

  .خرب تكون" عدميا"ضمري مستتر 
ع أنه مل جيزم؛ ألن لو مبعىن إن ال جيزم ولكن إذا فإن لو شرط يف املستقبل م" لو تكون: "قوله: الشاهد

  .دخل على املاضي يصرفه للمستقبل، وإذا وقع بعده مضارع فهو مستقبل املعىن
  ,١/ ٢٦١، وابن هشام يف املغين ٣/ ٦٠٠ذكره األمشوين : مواضعه

  . من سورة الواقعة٧٠ من اآلية ٢
 أن انون كان ذات ليلة جالسا مع أصحاب له وعن أيب عمرو الشيباين-هو جمنون بين عامر :  قائله٣

من بين عمه، وهو واله يتلظى ويتململ وهم يعظونه حىت هتفت محامة من سرحة كانت بإزائهم فوثب 
  . وهو من الطويل-قائما وقال أبياتا فيها هذا البيت

  .مجع محامة" محائم" "لو كنت عاشقا: "، ويروى"كنت صادقا: "اللغة
" لو"قسم " وبيت اهللا "-أراد كذبت يف دعواي عشق ليلى-فعل ماض والتاء فاعل " كذبت: "اإلعراب
ملا "خرب كان، واجلملة وقعت فعل الشرط " صادقا"فعل ماض ناقص والتاء امسها " كنت"للشرط 

فاعل سبقتين، ومجلة " محائم"جار وجمرور متعلق بالفعل " بالبكاء"فعل ماض والياء مفعول " سبقتين



  .جواب الشرطسبقتين وقعت 
  .فإنه جواب لو، وقد صحب الالم فيه حرف النفي" ملا سبقتين: "قوله: الشاهد

)٣/١٣٠٤(  

  

  :فصل أما ولَوال ولَوما
  لتلْوِ تلوها وجوبا ألفَا... أما كمهما يك من شيء وفَا 

اة الشرط وفعل مهما يك من شيء؛ ألنه قائم مقام أد: أما حرف بسيط فيه معىن الشرط يؤول مبعىن
مهما يكن من شيء " أما زيد فمنطلق: "الشرط، وال بد بعده من مجلة هي جواب له، فاألصل يف قولك

أما زيد منطلق، : فزيد منطلق، فحذف فعل الشرط وأداته، وأقيمت أما مقامهما، وكان األصل أن يقال
  :هذا أشار بقولهوإىل . فتجعل الفاء يف صدر اجلواب، وإمنا أخرت لضرب من إصالح اللفظ

  .......لتلو تلوها ... وفا ............. 
  :تنبيهات

أما زيد : "أنه ال جيوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد، فلو قلت" لتلو تلوها: "يؤخذ من قوله: األول
  .مل جيز، كما نص عليه غريه" طعامه فال تأكل

أما : " كان دعاء، بشرط أن يتقدم اجلملة فاصل حنووالفاء جبملة تامة، إال إن" أما"ال يفصل بني : الثاين
  ".اليوم رمحك اهللا فاألمر كذا

يفصلون بني أما والفاء جبزء من اجلواب، فإن كان اجلواب شرطيا فصل جبملة : قول الشارح: الثالث
الشرط، وإن كان غري شرطي فصل مببتدأ أو خرب أو معمول فعل أو شبهه أو معمول مفسر به يقتضي 

 أنه ال يفصل بغري ذلك، وليس كذلك، بل قد يفصل بالظرف وارور واحلال واملفعول له ظاهره
  .معموال ألما أو لفعل الشرط احملذوف

ال يعين به أن معىن أما كمعىن مهما وشرطها؛ ألن أما حرف " أما كمهما يك: "ما ذكر من قوله: الرابع
؛ ١"مقامهما" موضعها صاحل هلما، وهي قائمة فكيف يصح أن تكون مبعىن اسم وفعل؟ وإمنا املراد أن

  .٢"معىن الشرط"لتضمنها 
__________  

  ".مقامها" ب، ج، ويف أ ١
  ".معىن حرف الشرط" أ، ب ويف ج ٢

)٣/١٣٠٥(  

  



" أما زيد فمنطلق: "إذا قلت: وقال بعض النحويني. تقديرها مبهما كما ذكر قول اجلمهور: اخلامس
  .د فزيد منطلق، حذفت أداء الشرط وأنيبت أما مناب ذلكفاألصل إن أردت معرفة حال زي

أما حرف تفصيل، وكذا قال كثري من النحويني، ومل يذكروا هلا غري هذا : قال يف التسهيل: السادس
وهي حرف : ١"وقال بعضهم" أما زيد فمنطلق: "وقد ترد حيث ال تفصل حنو: "املعىن، وقال بعضهم

  :يف غري ما سيذكر يف قوله: يعين" جوباو"وقوله . إخبار مضمن معىن الشرط
  مل يك قَولٌ معها قد نبِذَا... وحذْف ذي الفا قّلَّ يف نثْرٍ إذَا 

  .أن حذف هذه الفاء يف النثر قليل وكثري: يعين
 ٢} رتمفَأَما الَّذين اسودت وجوههم أَكَفَ{: أن حتذف مع قول استغىن عنه مبحكيه كقوله تعاىل: فالكثري

  .أكفرمت: فيقال هلم: أي
أما بعد، ما : "أن حتذف ال مع قول حنو ما خرجه البخاري من حنو قوله صلى اهللا عليه وسلم: والقليل

  " .بالُ جالٍ
  :٣يف نثر، أا حتذف للضرورة كقوله: قد فهم من قوله

__________  
  . ب، ج١
  . من سورة آل عمران١٠٦ من اآلية ٢
  .رث بن خالد املخزومي يهجو به بين أسيد، وهو من الطويلهو احلا:  قائله٣

  :وعجزه
  ولكن سيرا يف عراضِ املواكبِ

مجع موكب، وهو اجلماعة من " املواكب" وهو الناحية والشق -بالضم-مجع عرض " عراض: "اللغة
  .هم الراكبون على اإلبل واخليل للزينة خاصة: الناس ركبانا أو مشاة، وقيل

ف الشاعر بين أسيد باجلنب والضعف، وأم ال يقدرون على القتال ومنازلة الشجعان، يص: املعىن
  .ولكنهم يسريون يف جانب املواكب للزينة ال غري

نافية " ال"مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة " القتال"شرطية نائبة عن مهما وفعل الشرط " أما: "اإلعراب
ذوف خرب ال، والضمري مضاف إليه ومجلة ال وامسها ظرف متعلق مبح" لديكم"اسم ال " قتال"للجنس 

الواو حرف عطف لكن حرف استدراك ونصب وامسها ضمري " ولكن"وخربها يف حمل رفع خرب املبتدأ 
ولكنكم : مفعول مطلق لفعل حمذوف تقع مجلته خربا للكن، وتقدير الكالم" سريا"خماطبني حمذوف 

  =إن : تسريون سريا، وقيل

)٣/١٣٠٦(  

  



  ... ........................القتالُ ال قتالَ لديكُم فأما 
  .واحلاصل أن حذفها على ثالثة أضرب كثري، ونادر، وضرورة

  :تنبيه
  :مل ينبه يف الكافية والتسهيل على ندور حذفها يف النثر دون قول، فهو من زيادات األلفية

  إذا امتناعا بوجود عقَدا... لوال ولوما يلزمان االبتدا 
  :وال ولوما حاالنلل

:  يقال أيضا١"وقد. "خيتصان فيه باألمساء، وذلك إذا دال على امتناع شيء لوجود غريه: أحدمها
إذا ربطا امتناع شيء بوجود غريه، : أي" إذا امتناعا بوجود عقدا: "لوجوب غريه، وهذا معىن قوله

  :فائدتان" يلزمان االبتدا: "وفهم من قوله
  . الفعلأما ال يليهما: األوىل

  .أن االسم بعدمها مرفوع باالبتداء، وتقدم الكالم على خربه يف باب االبتداء: والثانية
  :٢فقد ويل لوال الفعل يف قوله: فإن قلت

__________  
حرف " يف"ولكن لكم سريا : هو اسم للكن وخربها هو احملذوف، وتقدير الكالم على هذا" سريا= "
مضاف إليه جمرور " املواكب"رور متعلق بسري، وعراض مضاف وجمرور بفي، واجلار وا" عراض"جر 

  .بالكسرة
مع أن الكالم ليس على تضمن قول " أما"حيث حذف الفاء من جواب " ال قتال لديكم: "قوله: الشاهد

  .حمذوف، وذلك ضرورة
، ٢/ ٢٩٢، وابن عقيل ٣/ ٤٢٥، وابن هشام ٣/ ٦٠٥األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١/ ٥٦، وابن هشام يف املغين ٢/ ٦٧١، وذكره السيوطي يف اهلمع ١٥١ابن الناظم، واملكودي صو
  . أ١
  .هو أبو ذؤيب اهلذيل، وهو من الطويل:  قائله٢

  :وصدره
  أال زعمت أمساُء أن ال أحبها

ن الثقيلة خمففة م" أن"فاعل " أمساء"فعل ماض والتاء للتأنيث " زعمت"أداء استفتاح " أال: "اإلعراب
  =فعل مضارع والفاعل ضمري " أحبها"نافية " ال"وامسها ضمري الشأن 

)٣/١٣٠٧(  

  



  فقلت بلى لوال ينازعين شغلي............................ ... 
  :يؤول على وجهني: قلت

  .أن لوال مؤولة بلو وليست مركبة، بل لو على حاهلا وال نافية للماضي: أحدمها
  . املختصة باالبتداء وإن مقدرة بعدها وموضعها رفع باالبتداءأن تكون: واآلخر

ويشاركهما يف ذلك األحرف "خيتصان فيه باألفعال، وذلك إذا دال على التحضيض : وثاين احلالني
  :١"املذكورة يف قوله

  ألَّا، أال وأولينها الفعال... وما التحضيض مز وهال 
 -بالتخفيف- وأما ألَا -بالتشديد-لوال، ولوما، وهال وأال :  وهياملشهور أن حروف التحضيض أربعة

  :فهي حرف عرض، وذكره هلا مع حروف التحضيض حيتمل وجهني
 أا تكون للتحضيض مبعىن هلَّا يف بعض املواضع ال مطلقا؛ ألنه ذكر يف غري هذا ٢"به"أن يريد : أحدمها

  .املوضع أا تكون للعرض
وقرب معناها من " مع أدوات التحضيض ملشاركتها هلن يف االختصاص بالفعل أن يكون ذكرها: والثاين

ويؤيده قوله يف شرح الكافية وأحلق حبروف التحضيض يف ". معناهن، وإن مل تكن موضوعة ملعناهن
  :مث قال" أال تزورنا: "٣االختصاص بالفعل
__________  

حرف " لوال"حرف جواب " بلى"وفاعل فعل " فقلت"واهلاء مفعوله واجلملة يف حمل رفع خرب أن = 
  .فاعل والياء مضاف إليه" شغلي"فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول به " ينازعين"امتناع لوجود 

  .حيث ويل لوال الفعل" لوال ينازعين: "قوله: الشاهد
  ,٢/ ٢٧٦ذكره ابن هشام يف مغين اللبيب : مواضعه

  . أ، ج١
  . أ٢
  . أ٣

)٣/١٣٠٨(  

  

  علِّق أو بظاهرٍ مؤخرِ... ليها اسم بفعلٍ مضمرِ وقَد ي
  .فزيدا علق بفعل مضمر، مبعىن أنه معمول للفعل املضمر" هلَّا زيدا تضربه: "مثال األول
فزيدا علق بفعل ظاهر مؤخر، مبعىن أنه معمول للفعل الذي بعده؛ ألنه " هلَّا زيدا تضرب: "ومثال الثاين

  .مفرغ له



  .ظاهر كالمه أن حروف التحضيض ال يليها إال فعل أو معمول فعل مضمر أو فعل مؤخر: لتفإن ق
  :تنبيه

  :١ورمبا ويل حرف التحضيض مبتدأ وخرب كقول الشاعر: قال يف شرح الكافية
  فهلَّا نفس ليلى شفيعها...................... ... 

  .الشأنية" كان"واألجود أن ينوي بعدها : قال
__________  

  .للصمة بن عبيد اهللا القشريي، وهو من الطويل: هو قيس بن امللوح، وقيل:  قائله١
  :وصدره

  .......................إيلَّ ... ونبئْت لَيلى أرسلت بشفاعة 
الشفاعة هو التوسل ابتغاء اخلري، والذي " أرسلت بشفاعة" أُخربت -بالبناء للمجهول-" نبئت: "اللغة

  سل يسمى الشفيع، والذي أراده من الشفاعة هو األمر الذي محله رسوهلا، فلذلك عدييكون منه التو
  .الفعل بالباء

نبئ فعل ماض ينصب ثالثة مفاعيل مبين للمجهول مبين على فتح مقدر على آخره ال " نبئت: "اإلعراب
فعل ماض " أرسلت"مفعول ثان " ليلى"حمل له من اإلعراب وتاء املتكلم نائب فاعله وهو املفعول األول 

والتاء للتأنيث وفاعله ضمري مستتر فيه يعود على ليلى، ومجلة الفعل وفاعله يف حمل نصب مفعول ثالث 
الفاء حرف دال على " فهال"جار وجمرور متعلق بأرسل " إيلَّ"جار وجمرور متعلق بأرسل " بشفاعة"لنبئ 

خرب املبتدأ، وهو " شفيعها" مضاف إليه "ليلى"مبتدأ مرفوع بالضمة " نفس"السببية وهال حرف حتضيض 
مضاف والضمري مضاف إليه، ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل نصب خرب لكان احملذوفة مع امسها، وامسها 

  . نفس ليلى شفيعها-احلال والشأن-فهال كان هو : احملذوف ضمري شأن، والتقدير
شفيعها خرب، وهذه اجلملة يف حمل نصب مبتدأ و" نفس ليلى: "فإن قوله" فال نفس ليلى: "قوله: الشاهد

  .خرب لكان املضمرة مع امسها
  .، وابن هشام يف باب اإلضافة، وابن الناظم٣/ ٦١٠ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٣٠٩(  

  

 خرجه ابن طاهر، وخرجه بعضه على جعل ما بعدها فاعال بفعل مقدر ١"الوجه"وعلى هذا : قلت
  .هي شفيعها، وفيه تكلف: عها خرب مبتدأ حمذوف، أيفهال شفعت نفس ليلى، وشفي: تقديره

__________  
  . ب، ج١



)٣/١٣١٠(  

  

  اإلخبار بالذي واأللفغ والالم
...  

  :اإلخبار بالذي واأللف والالم
جيعل يف هذا الباب مبتدأ، ال " الذي"باء السببية ال باء التعدية؛ ألن " اإلخبار بالذي: "الباء يف قوله

، فهو يف احلقيقة خمرب عنه، وباب اإلخبار وضع لالختبار كمسائل التمرين يف خربا، كما ستقف عليه
وكثريا ما يصار إىل هذا اإلخبار لقصد االختصاص، أو تقوي احلكم، أو : قال الشارح. التصريف

  .تشويق السامع، أو إجابة املمتحن
  :وملا شرع يف هذا الباب بدأ بكيفية اإلخبار فقال

  عن الذي مبتدأ قَبلُ استقَر... ذي خبر ما قيلَ أخرب عنه بال
 لَهص طهوما سوامها فوس ...لَهكْمي التطعم ها خلفعائد  

 أخرب عنه بالذي فصدر اجلملة باملوصول مبتدأ وأخر ذلك ١"لك"إذا عني لك اسم من مجلة، وقيل : أي
ربه فوسطه بينهما فيكون صلة االسم، واجعله خربا عن املوصول املتقدم، وما سوى املوصول وخ

  .للموصول، واجعل يف موضع االسم الذي أخرته وجعلته خربا ضمريا عائدا على املوصول
: وإمنا قال النحويون: فقد علم مبا ذكر أن املخرب عنه يف هذا الباب هو اعول خربا، قال ابن السراج

  .موصولة وهي مبتدأ" ما قيل: " يف قوله"ما"أخرب عنه وهو يف اللفظ خرب؛ ألنه يف املعىن خمرب عنه و
" عائدها خلف معطي التكملة: "حال من الذي، وقوله" مبتدأ: "، وقوله٢"خربها"هو " خرب: "وقوله

  :مث فقال" معطي التكملة"معناه عائد الصلة، هو الضمري الذي خلف االسم اعول خربا وهو 
  حنو الذي ضربته زيد فَذَا

   املأخذَاضربت زيدا كان فادرِ
__________  

  . ب، ج١
  ".خرب ما" ب، ج ويف أ ٢

)٣/١٣١١(  

  

فصدرت اجلملة بالذي مبتدأ " الذي ضربته زيد: "قلت" ضربت زيدا: "من قولك" زيد"إذا أخرب عن 
 ١"يف"وهو املخرب عنه فجعلته خربا عن الذي، وجعلت ما بينهما صلة الذي وجعلت " زيدا"وأخرت 



  . ضمريا عائدا على املوصولموضع زيد الذي أخرته
ففعلت فيه ما ذكر، إال " الذي ضرب زيدا أنا: "قلت" ضربت زيدا: "وإذا أخربت عن التاء من قولك

  .أنا: أن التاء ضمري متصل ال ميكن تأخريها مع بقاء االتصال ففصلت الضمري وأخرته، فلذلك قلت
وتأخري : كما قال يف التسهيل. هو أو خلفهما قيل أخرب عنه بالذي خرب : كان ينبغي أن يقول: فإن قلت

  .االسم أو خلفه خربا؛ ليشمل الضمري املتصل
ال خيفى أن الضمري املتصل ال ميكن تأخريه إال بعد انفصاله، فلم حيتج هنا إىل التنبيه عليه : قلت

اعل لوضوحه، واستكن الضمري الغائب الذي جعلته موضع التاء يف ضرب، ومنع بعضهم اإلخبار عن الف
  .إذا كان ضمري متكلم أو خماطب، والصحيح اجلواز

  أخبِر مراعيا وِفَاق الْمثْبت... وباللذَينِ والذين واليت 
أن املخرب عنه يف هذا الباب إذا كان مثىن أو جمموعا أو مؤنثا جيء باملوصول مطابقا له؛ لكونه : يعين

  ".يدان العمرينِ رسالةًبلَّغَ الز: "خربه، فإذا أخربت عن الزيدين من حنو
  ".اللذان بلغ العمرين رسالة الزيدان: "قلت

  ".الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون: "أو عن العمرين قلت
  ".اليت بلغها الزيدان العمرِين رسالة: "أو عن الرسالة قلت

  :وقد فهم من النظم فوائد
  ".قبل استقر: "ولهأن حكم باب اإلخبار تقدمي املبتدأ على اخلرب لق: األوىل

  فهل ذلك على سبيل الوجوب؟: فإن قلت
__________  

  . أ١

)٣/١٣١٢(  

  

الذي يدل عليه كالم النحويني أن ذلك على سبيل الوجوب؛ الشتراطهم يف املخرب عنه قبول : قلت
وممن نص عليه الشارح، ويف البسيط أن . التأخري، ونص بعضهم على جواز تقدمي املبتدأ يف هذا الباب

فنجعل زيدا خربا عن " زيد الذي ضرب عمرا: "ذلك على جهة األوىل واألحسن، وأنه يصح أن يقال
  .الذي إما مقدما وإما مؤخرا، وجوزه املربد

أن الضمري الذي خيلف االسم املتأخر ال بد من مطابقته املوصول لكونه عائدا، ويلزم كونه : والثانية
 وأجاز أبو ذر اخلشين جعله مطابقا للخرب يف اخلطاب ولو خالف ضمري متكلم أو خماطب،. غائبا

ضربت الذي "وعن التاء يف " ضربت الذي ضربت أنت"والتكلم، فتقول يف اإلخبار عن التاء يف 



  .ومذهب اجلمهور منع ذلك" ضربت أنا
تحق أن هذا الضمري ينوب عن االسم املتأخر يف إعرابه الذي كان له؛ لكونه خلفه يف موضعه فاس: الثالثة
  .إعرابه

  :وملا بني كيفية اإلخبار شرع يف شروط املخرب عنه فقال
  أُخبِر عنه هاهنا قد حتما... قبولُ تأخريٍ وتعريف لما 
 ى عنه بأجنيب اونا... كذا الغوعاعِ ما رطٌ فَررمبضمرٍ ش  

  :هذه أربعة شروط
م كضمري الشأن واسم الشرط واسم االستفهام قبول التأخري، فال خيرب عن اسم يلزم صدر الكال: األول

  .وكم اخلربية
  .قبلو التعريف، فال خيرب عن احلال والتمييز؛ ألما مالزمان للتنكري: الثاين

قبول االستغناء بأجنيب، فال خيرب عن اسم ال جيوز االستغناء عنه بأجنيب، ضمريا كان أو ظاهرا، : الثالث
فإا عائدة قبل ذكر املوصول على بعض اجلملة، فلو أخربت " تهزيد ضرب: "فالضمري كاهلاء من قولك

عنها خللفها مثلها يف العود إىل ما كانت تعود عليه، فيلزم إما بقاء املوصول بال عائد، وإما عود ضمري 
  .واحد على شيئني، وكالمها حمال

)٣/١٣١٣(  

  

 وغريه مما حصل به الربط، فإنه لو أخرب عنه ١}ولباس التقْوى ذَلك خير{: والظاهر كاسم إشارة حنو
  .لزم احملذوف السابق

  :تنبيه
أنه جيوز اإلخبار عن ضمري الغائب الذي جيوز االستغناء عنه " "كذا الغىن عنه بأجنيب: "فهم من قوله

  : وله صورتان٢"بأجنيب
 فيجوز اإلخبار عن اهلاء لقيته،: أن يكون عائدا إىل اسم مجلة أخرى حنو أن يذكر إنسان فتقول: إحدامها

صرح املصنف جبواز اإلخبار يف هذه الصورة وفاقا للشلوبني وابن عصفور، . الذي لقيته هو: فيقال
  .وذهب الشلوبني الصغري إىل منع ذلك، وهو ظاهر كالم اجلزويل

هل شرط هذا الضمري أال يكون عائدا على شيء قبله أو : ونكتة هذا اخلالف: قال الشيخ أبو حيان
  شرطه أال يكون رابطا؟

  ".ضرب زيد غالمه: "أن يكون عائدا على بعض اجلملة إال أنه غري حمتاج إليه للربط حنو: واألخرى
ألن " الذي ضرب زيد غالمه هو: "فال ميتنع على مقتضى كالم الناظم اإلخبار عن اهلاء يف املثال فتقول



فال يلزم من اإلخبار عنها " زيد غالم عمروضرب : "اهلاء يف املثال جيوز أن خيلفها األجنيب، فتقول
احملذوف املتقدم ذكره، وقد مثل الشارح ذا ملا ميتنع اإلخبار عنه لكونه ال يستغىن عنه باألجنيب، وليس 

  .كذلك
وباشتراط جواز االستغناء عنه بأجنيب على : ظاهر كالمه يف شرح الكافية منعها، فإنه قال: فإن قلت

  .ونبهت باشتراط: ري عائد على بعض اجلملة؛ يعينامتناع اإلخبار عن ضم
ال حجة يف ذلك، بل الظاهر أن مراده ما كان متعينا للربط؛ ألن تعليله يرشد إليه ومتثيله يساعد : قلت
  .عليه

  فهل جيري فيها خالف من تقدم؟: فإن قلت
__________  

  . من سورة األعراف٢٦ من اآلية ١
  ".ر عن العائدعدم امتناع اإلخبا" أ ويف ب، ج ٢

)٣/١٣١٤(  

  

  .ال إشكال أن من منع األوىل فامتناع هذه عنده أوىل: قلت
عنه بضمري، فال خيرب عن مصدر عامل دون معموله، وال موصوف دون صفته، "جواز االستغناء : الرابع

 عن هذه األشياء ١"وال صفة دون موصوفها، وال مضاف دون املضاف إليه؛ إذ ال جيوز االستغناء
  .ريبضم

  .هذا الشرط الرابع مغنٍ عن اشتراط الثاين؛ ألن ما ال يقبل التعريف ال يقبل اإلضمار: فإن قلت
  .هو كذلك، وقد نبه يف شرح الكافية على أن ذكره زيادة يف البيان: قلت

قبول التأخري، وقبول التعريف، والغناء عنه : كالم الناظم يقتضي أن الشروط املذكورة ثالثة: فإن قلت
بأجنيب إن كان ضمريا، أو بضمري إن كان ظاهرا؛ إذ ال فائدة الشتراط االستغناء باألجنيب : أحد أمرينب

  .يف الظاهر وال الشتراط االستغناء بالضمري يف املضمر، ويدل على ذلك عطفه بأو
 وال يستقيم محل كالمه على ما ذكرت؛ ألن اشتراط االستغناء باألجنيب مقيد يف: بل هي أربعة: قلت

الضمري والظاهر كما تقدم، فلو كان الشرط ألحدمها جلاز اإلخبار عن الظاهر إذا جاز االستغناء عنه 
  .بالضمري، وإن مل جيز االستغناء عنه بأجنيب، وليس كذلك كما سبق

  :تنبيهات
  .علة اشتراط هذه الشروط على سبيل اإلمجال، أن كيفية اإلخبار املذكورة ال تتأتى بدوا: األول

بقي من شروط املخرب عنه يف هذا الباب أربعة شروط أُخر مل يذكرها هنا وقد ذكرا يف غري هذا : ثاينال



  :الكتاب
: ، وال عن الزم النصب حنو"امين اهللا: "جواز استعمال مرفوعا، فال خيرب عن الزم الرفع حنو: أوهلا

  .وسحر معينا" سبحان اهللا"
__________  

  . أ، ج١

)٣/١٣١٥(  

  

  .وحنومها من األمساء املالزمة للنفي" أحد وديار"جواز استعماله مثبتا، فال خيرب عن : وثانيها
 مجلة أو مجلتني يف حكم مجلة واحدة كالشرط واجلزاء؛ ٢"من "١أن يكون بعض ما يوصف به: وثالثها

ن فال خيرب عن اسم يف مجلة طلبية؛ ألن اجلملة بعد اإلخبار جتعل صلة، فيشترط أن تكون صاحلة أل
  .يوصل ا

إمكان االستفادة، فال خيرب عن اسم ليس حتته معىن، كثواين األعالم حنو بكر من أيب بكر؛ إذ ال : ورابعها
ميكن أن يكون خربا عن شيء، وذكر هذا الشرط يف الفصل يف التسهيل، وفيه خالف، أجاز املازين 

  :٣اإلخبار عن االسم الذي ليس حتته معىن مستدال بقوله الشاعر
  أو حيث علَّق قَوسه قُزح... كأمنا نظروا إىل قمر ف

  .ورد بأن قزح اسم الشيطان
  يكونُ فيه الفعلُ قد تقَدما... وأخبروا هنا بأل عن بعضِ ما 

وجيوز باأللف والالم يف الفعلية خاصة ال . االمسية والفعلية: جيوز اإلخبار بالذي وفروعه يف اجلملتني
  :مطلقا بل بشرطني

أن يكون الفعل متصرفا ميكن صوغ صلة منه لأللف والالم، فال جيوز اإلخبار بأل يف مجلة : أحدمها
  .مصدرة بليس وحنوها

  .أن يكون الفعل موجبا، فإن كان منفيا مل جيز اإلخبار؛ لتعذر صوغ صلتها من املنفي: والثاين
__________  

  ".نام؟هل صوابه ما يوصل به شيخ" "أ" ويف هامش املخطوطة ١
  ".يف مجلة" أ، ج ويف ب ٢
  .هو شقيق بن سليك األسدي، وهو من الكامل:  قائله٣

فعل ماض وفاعله " نظروا"الفاء للعطف وكأن حرف تشبيه وبطل عملها مبا الكافة " فكأمنا: "اإلعراب
 عطف على" حيث"عاطفة " أو"جار وجمرور متعلق بنظروا وهو يف حمل نصب على املفعولية " إىل قمر"



  .فاعله" قزح"مفعول به " قوسه"فعل ماض " علق" "إىل قمر"قوله 
  .املازين احتج به على جواز اإلخبار عن االسم الذي حتته معىن: الشاهد

)٣/١٣١٦(  

  

  :وقد أشار إىل األول بقوله
  إن صح صوغُ صلة منه أللْ

  :مث مثل فقال
  كصوغ واقٍ من وقَى اهللا البطَلْ

ونبه عن ". الواقيه اُهللا البطلُ: "أو عن املفعول قلت" الواقي البطلَ اُهللا: "فإن أخربت عن الفاعل قلت
  .الثاين يف التسهيل

  ضمري غريِها أُبِني وانفَصلْ... وإن يكُن ما رفَعت صلة أل 
 فال إشكال فيه، وإن رفعت ضمريا، فإن كان ألل وجب ١"السابق"إذا رفعت صلة أل ظاهرا كاملثال 

  .وإن كان لغريها وجب إبرازهاستتاره، 
  ".ضربت زيدا: "فإذا أخربت عن التاء من قولك

  .الضارب زيد أنا، فيستكن مرفوع الصلة؛ لكونه ألل: قلت
الضاربه أنا زيد، فتربزه لكونه لغريها؛ ألن الصفة مىت جرت على : وإذا أخربت عن زيد من املثال قلت

  .غري من هي له يستكن مرفوعها
  :تنبيه

  .خفش مسألنت خيرب فيهما بأل وال يصح اإلخبار فيهما بالذيذكر األ
  .القائم جاريتاه ال القاعدتان زيد: فإذا أخرب عن زيد قلت" قامت جاريتا زيد ال قعدتا: "األوىل

مل جيز؛ ألنه ال ضمري يعود على " الذي قامت جاريتاه ال الذي قعدتا زيد: "ولو أخربت بالذي فقلت
  ".مررت بالذي قام أبواه ال الذي قعدا: "أجاز بعض النحوينياجلملة املعطوفة، وقد 

  .فعلى هذا جيوز يف اإلخبار يف املسألة بالذي أيضا
  ".الذي ضرب الوجه زيد"وال جيوز " املضروب الوجه زيد: "الثانية
  .وينبغي أن جييزه من أجاز تشبيه الفعل الالزم باملتعدي: قلت

  .مبا تقدمواعلم أن باب اإلخبار طويل، فلنكتف 
__________  

  . ب، ج١



)٣/١٣١٧(  

  

  :العدد
 رهثالثةً بالتاء قُلْ للعش ...هه مذَكَّرما آحاد ديف ع  

 درج ديف الض....................... ... .........  
  :للثالثة والعشرة وما بينهما ثالثة أحوال

  . املطلقالعددأن يقصد ا : األوىل
  .د ا معدود ويذكرأن يقص: الثانية

  .أن يقصد ا معدود وال يذكر: والثالث
وال تتصرف ألا أعالم خالفا " ثالثةٌ نصف ستة: "فإذا قصد ا العدد املطلق كانت كلها بالتاء حنو

  .لبعضهم
 مذكرا، وجردت من ١"املعدود"وإن قصد ا معدود وذكر يف اللفظ استعملت بالتاء إن كان واحد 

} سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما{: ن واحده مؤنثا حقيقيا أو جمازيا كقوله تعاىلالتاء إن كا
٢.  

 أن يكون بالتاء للمذكر وبعدمها يف املؤنث كما لو ٣"فالفصيح"وإذا قصد ا معدود ومل يذكر يف اللفظ 
تريد ليايل، وجيوز أن حتذف التاء يف " سرت مخسا"وتريد أياما، " صمت مخسة: "ذكر املعدود، فتقول

أفطرنا مخسا وصمنا "، وحكى الفراء "صمنا من الشهر مخسا"املذكر، وحكى الكسائي عن أيب اجلراح 
: وتضافرت الروايات على حذف التاء من قوله صلى اهللا عليه وسلم" مخسا وصمنا عشرا من رمضان

  ".مث أتبعه بست من شوال"$
ملا استمر : ما حكاه الكسائي ال يصح عن فصيح وال يلتفت إليه، وقيل: ضعف قول بعضهموذا يظهر 

  يف التاريخ االستغناء بالليايل عن األيام التزم يف غريه
__________  

  ".العدد" أ، ج، ويف ب ١
  . من سورة احلافة٧ من اآلية ٢
  ".فالصحيح" أ، ج ويف ب ٣

)٣/١٣١٨(  

  



وأتبعه بست من : " ومنه١} يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا{: بشرط أمن اللبس كقوله تعاىل
 كالمهم، ورد بأن ٢"عن"ولو ذكرت خلرجت " صمت عشرا: "تقول: ، وقال الزخمشري" شوال

  .التذكري األكثر الفصيح
: ل يف شرح التسهيل ما معناهواختلف يف علة إثبات التاء يف العدد املذكر وإسقاطها يف عدد املؤنث، فقا

إن الثالثة وأخواا أمساء مجاعات كزمرة وأمة وفرقة، فاألصل أن يكون بالتاء لتوافق نظائرها 
فاستصحب األصل من املذكر لتقدم رتبته وحذفت مع املؤنث فرقا لتأخري رتبته، وقد ذكر غريه هذا 

  .املعىن من النحويني، وهو حسن فلنكتف به
  :تنبيهات

مشل كالم الناظم الصورتني األخريتني إذا مل يشترط اللفظ باملعدود وخرجت منه الصورة األوىل : األول
  ".ما آحاده مذكرا: "يف قوله

: أن املعترب تذكري الواحد وتأنيثه، ال تذكري اجلمع وتأنيثه؛ فلذلك تقول" ما آحاده: "فهم من قوله: الثاين
: وقال الكسائي. فيعتربون لفظ اجلمع" ثالث محامات: "قولونخالفا ألهل بغداد فإم ي" ثالثة محامات"

بغري هاء، وإن كان الواحد مذكرا، " رأيت ثالث سجالت: "وتقول" مررت بثالث محامات: "تقول
  .وقاس عليه ما كان مثله ومل يقل به الفراء

قاصد نسوة، " صثالثة أشخا: "اعتبار التأنيث يف واحد املعدود إن كان امسا يف لفظه فتقول: الثالث
  .قاصد رجال؛ ألن لفظ شخص مذكر ولفظ عني مؤنث" ثالث أعني"و

  .ما مل يتصل بالكالم ما يقوي املعىن أو يكثر قصد املعىن، فيجوز حينئذ اعتباره
  :٣فاألول كقوله

__________  
  . من سورة البقرة٢٣٤ من اآلية ١
  ".من" ب ويف أ، ج ٢
  . =ومي، وهو من الطويلهو عمرو بن أيب ربيعة املخز:  قائله٣

)٣/١٣١٩(  

  

  ثالثُ شخوصٍ كاعبان ومعصر
  ".كاعبان ومعصر: "فتقوى املعىن بقوله

  :١والثاين كقوله
دثالثةُ أنفسٍ وثالثُ ذَو  



__________  
  :وصدره= 

  فكان جمين دون من كنت أتقي
أجانب وأحذر " أتقي"لرقباء أصله الترس ومجعه جمان، ويريد به هنا ما يتقى به ا: ان" جمين: "اللغة

مثىن " كاعبان"اإلنسان :  واملراد هنا-مجع شخص، وأصله الشبح الذي يرى من بعد " شخوص"
  .اجلارية أول ما تدرك وتدخل عصر الشباب" معصر"كاعب، وهي اجلارية حىت يبدو ثديها 

ثة اللوايت مشيت بينهن كان سترى وحصين دون من كنت أتقيه وأخافه من الرقباء، هؤالء الثال: املعىن
  .متنكرا وساعدتين على ذلك

" دون"خرب كان مقدم والياء مضاف إليه " جمين"الفاء عاطفة وكان فعل ماض ناقص " فكان: "اإلعراب
كان وامسها " كنت"اسم موصول مضاف إليه " من"منصوب على الظرفية به ملا فيه من معىن الواقي 

ملة يف حمل نصب خرب كان، ومجلة كنت أتقي صلة املوصول فعل مضارع والفاعل ضمري واجل" أتقي"
بدل من ثالث " كاعبان"مضاف إليه " شخوص"اسم كان مؤخر " ثالث"أتقيه : والعائد حمذوف؛ أي

  .معطوف عليه" ومعصر"
  .فإن القياس فيه ثالثة شخوص؛ لكنه كىن بالشخوص عن النساء" ثالث شخوص: "قوله: الشاهد
  .، وابن الناظم٤/ ١٩، وابن هشام ٣/ ٦٢٠األمشوين : األلفيةذكره من شراح : مواضعه

هو احلطيئة، من أبيات يشكو فيها ما نزل به من بالء، وذلك أنه كان يف سفر ومعه امرأته :  قائله١
  .وبنتاه، فسرح إبله فافتقد منها ناقة، وهو من الوافر

  :وعجزه
  عيايللقد جار الزمانُ على ......................... ... 

ما بني الثالثة إىل العشرة، وهي مؤنثة ال واحد هلا من لفظها، وقيل غري : الذود من اإلبل" ذود: "اللغة
  .ذلك

حنن ثالثة أنفس، ولنا ثالث : مضاف إليه؛ أي" أنفس"خرب ملبتدأ حمذوف أو العكس " ثالثة: "اإلعراب
 القصة، فثالث ذود عطف على ثالثة أراد بثالث ذود ثالث نوق، كما تدل على ذلك: ذود، قال املربد

  .جار وجمرور" على عيايل"فاعل " الزمان"فعل ماض " جار"الالم موطئة للقسم قد للتحقيق " لقد"أنفس 
  .ثالث أنفس؛ ألن النفس مؤنث: وكان القياس" ثالثة أنفس: "قوله: الشاهد
ابن الناظم، وذكره ، و٤/ ١٧، وابن هشام ٣/ ٦٢٠األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . يف اخلزانة٥٤٢، والشاهد ١/ ٢٥٣السيوطي يف اهلمع 

)٣/١٣٢٠(  

  



  .فغلب املعىن؛ ألن النفس كثر استعماهلا مقصودا ا إنسان
: عشر حسنات، وتقول:  أي١} فَلَه عشر أَمثَالها{: وإن كان صفة فبموصوفها املنوي ال ا كقوله تعاىل

ألا جرت جمرى األمساء " ثالث دواب: "ذكورا، وقال بعض العربإذا قصدت " ثالث دواب"
  .اجلامدة

واسم " غنم"ما ذكر من اعتبار تذكري الواحد وتأنيثه إمنا هو يف اجلمع، وأما اسم اجلنس حنو : الرابع
فيعترب حكم لفظه ما مل يفصل بينه وبني العدد صفة دالة على املعىن أو يكن نائبا عن " قوم"اجلمع حنو 

وجيوز حذفه التاء فال : وقال بعض املتأخرين" عندي ثالثة ذكور من البط: "مجع املذكر، فاألول كقولك
ألنه نائب من مجع شيء على " ثالثة أشياء: "يلحظ الوصف ولكن األوىل أن تلحظه، والثاين كقوهلم

  ".ثالث من البط ذكور: "أفعال، وال أثر للوصف املتأخر كقولك
  .أيضا تأنيث لفظ املفرد إذا كان علما حنو طلحةال تعترب : واخلامس

  :مث ذكر حكم املميز فقال
  مجعا بلفظ قلة يف األكثرِ... واملميز اجررِ .......... 

 ٢} فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ{: اعلم أن مميز الثالثة وأخواا إن كان اسم جنس أو اسم مجع جر مبن حنو
  .٤" مخس ذود: " وقوله عليه الصالة السالم٣} تسعةُ رهط{: اىلوقد أضيف إليه يف قوله تع

  فهل يقاس على األمرين؟: فإن قلت
  :أما جره مبن فمتفق عليه، وأما اإلضافة إليه ففيها مذاهب: قلت

  .اجلواز على قلة، وهو ظاهر كالم ابن عصفور: أحدها
وإن ندر : ه ذهب املصنف، قال يف التسهيلاالقتصار على ما مسع، وهو مذهب األكثرين، وإلي: والثاين

  ".ثالث غنم: "مضافا إليه مل يقس عليه، وصرح سيبويه بأنه ال يقال
__________  

  . من سورة األنعام١٦٠ من اآلية ١
  . من سورة البقرة٢٦٠ من اآلية ٢
  . من سورة النمل٤٨ من اآلية ٣
  " .ليس فيما دون مخس ذود صدقة "٤

)٣/١٣٢١(  

  

نفر ورهط وذود جاز، وإن كان مما : التفصيل، فإن كان مما يستعمل من اسم اجلمع للقلة حنو: والثالث
يستعمل للقليل والكثري مل جيز، وإليه ذهب ابن عصفور يف بعض كتبه، وحكاه الفارسي عن أيب عثمان، 



د، وثالث ثالثة أعب: "وإن كان غريمها أضيف العدد إليه جمموعا على مثال قلة من مجوع التكسري حنو
ثالثة أرجل، : "هذا إذا وجد لالسم مجع قلة ومجع كثرة، فإن أمهل أحدمها أضيف إىل املوجود حنو" آمٍ

  ".وثالثة رجال
إىل أنه قد يؤثر مثال كثرة على مثال قلة، إما لقلة استعمال مثال القلة أو " يف األكثر: "وأشار بقوله

  .خلروجه عن القياس
  . فأوثر على أشساع لقلة استعماله١"شسوعثالثة : "حنو قوهلم: فاألول
 فأوثر على أقراء؛ ألن واحده قرء كفلس ومجع مثله على أفعال شاذ قاله ٢} ثَالثَةَ قُروٍء{: والثاين

 فال يكون شاذا وال يؤثر مجع قلة يف غري ذلك إال -بضم القاف-املصنف، وذكر غريه أنه مجع قرء 
  .نادرا

وقال يف " ثالثة قروء"وه إذا أريد به ثالثة من الكالب وجعل من ذلك وحن" ثالثة كالب"وأجاز املربد 
ولو جاز هذا مل يكن معىن يف احلجة جبمع القلة؛ ألن كل مجع كثرة صاحل ألن يراد به : شرح التسهيل

  .مثل هذا
  :تنبيهات

  .يعين من أمثلة التكسري اليت هي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة" بلفظ قلة: "قال: األول
  .ا مجع التصحيح فال يضاف إليه غالبا إال إن أمهل غريه أو جاور ما أمهل أو قل استعمال غريهوأم

  .ويف هذا وحنوه يتعني التصحيح إلمهال غريه" سبع بقرات: "حنو: فاألول
ففي هذا وحنوه جتوز إضافته إىل التصحيح اورته ما أمهل تكسريه وهو " سبع سنبالت: "حنو: والثاين
  .بقرات
__________  

  . أحد سيور النعل-بكسر أوله وسكون ثانيه-مجع شسع :  شسوع١
  . من سورة البقرة٢٢٨ من اآلية ٢

)٣/١٣٢٢(  

  

فيجوز لقلة سعائد أيضا، وخيتار التصحيح يف هذين املوضعني فإن كثر " ثالث سعادات: "حنو: والثالث
، "ثالث زينبات"و" ثالثة أمحدين: " حنواستعمال غريه ومل جياور ما أمهل تكسريه مل يضف إليه إال قليال

وكذلك أيضا يضاف إىل مجوع السالمة إذا مل تكن : غالبا، وقال ابن عصفور: وإىل هذا أشرت بقويل
  .انتهى". ثالثة زيدين، وأربع هندات: "صفات يقول

  .احلال، واألحسن اإلتباع على النعت مث النصب على "ثالثة صاحلني: "واإلضافة إىل الصفة ضعيفة حنو



  :١إذا كان متييز الثالثة وأخواا مائة مل جيمع إال يف شذوذ كقوله: الثاين
  ثالثُ مئني للملوك وفَى ا

: ويظهر من كالم سيبويه جواز مجع املائة يف الكالم ومتيز باملائة ثالث وتسع وما بينهما، وال يقال: قيل
عشر : حكى الفراء أن بعض العرب يقولونعشرة مائة استغناء باأللف، ذكر ذلك يف شرح التسهيل، و

  .فيجمعون" ثالث مئني وأربع مئني: "مائة، وأن أهل هذه اللغة هم الذين يقولون
__________  

  .الفرزدق، وهو من الطويل:  قائله١
  :وعجزه

  ردائي وجلت عن وجوه األهامت.............................. ... 
" جلت"واملراد به هنا السيف : هو ما يلبس، قيل: الرداء" ردائي" ثلثمائة بعري: أي" ثالث مئني: "اللغة

  .مجع أهتم، وهم بنو سنان األهتم" األهامت"عظماء وأعيان " وجوه"كشفت 
 وأزال -وكانت ديتهم ثلثمائة بعري-إن ردائي أو سيفي وفَى بديات ثالث ملوك قتلوا : يقول: املعىن

  .هن رداءه أو سيفه يف ذلكالعبء عن عظماء هذه القبيلة، وكان قد ر
جار " للملوك"مضاف إليه جمرور بالياء؛ ألنه ملحق جبمع املذكر السامل " مئني"مبتدأ " ثالث: "اإلعراب

فاعل والياء " ردائي"متعلق بالفعل " ا"فعل ماض " وفَى"وجمرور متعلق مبحذوف صفة لثالث مئني 
  .متعلق بالفعل" عن وجوه" على ردائي فعل ماض والفاعل ضمري مستتر يعود" جلت"مضاف إليه 

  .حيث مجع املائة مع أا متييز الثالث، وهو شاذ" ثالث مئني: "قوله: الشاهد
، وابن الناظم، واذكره ابن ٤/ ٢١، وبن هشام ٣/ ٦٢٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه
  . يف اخلزانة٥٤٣، والشاهد ٦/ ٢يعيش 

)٣/١٣٢٣(  

  

. عشر مئني: ثالث مئني، إال من ال يقول ألف، وإمنا يقول: ال تقول: عن الفراءويف كتاب الصفار 
مائة رجل : "أن املائة واأللف يضافان إىل املعدود مفردا حنو: يعين" ومائة واأللف ملفرد أضف: "وقوله

  ".ومائة باجلمع نزرا قد ردف: "وقوله. وتثنيتهما ومجعهما كذلك" وألف رجل
إىل تقليله، وقال جبوازه " نزرا: "، وأشار بقوله١"ثلثمائة سنني: "زة والكسائيأشار به إىل قراءة مح

  .هو خطأ يف الكالم وإمنا جيوز يف الشعر للضرورة وكالمه مردود بالقراءة املتواترة: الفراء، وقال املربد
  :تنبيه

  :٢قد شذ متييز املائة مبفرد منصوب، كقول الربيع



  إذا عاش الفتى مائتنيِ عاما
املائة دينارا، واأللف : "وال يقاس عليه عند اجلمهور، وأجاز ابن كيسان نصب متييز املائة واأللف فتقول

  :مث شرع يف بيان تركيب العشرة مع ما دوا فقال" درمها
__________  

  . من سورة الكهف٢٥ من اآلية ١
  . وهو من الوافر-أحد املعمرين-هو الربيع بن ضبع الفزاري :  قائله٢
  :عجزهو

  فقد ذهب املسرةُ والفتاُء....................... ... 
بين : فىت فتاء فهو فيت؛ أي: الشباب، يقال" الفتاء"ما يسر به اإلنسان، واجلمع مسار " املسرة: "اللغة
  .الفتاء
  .يهإذا بلغ اإلنسان هذا السن فقد ذهبت ملذاته اليت يسر ا، ووىل عنه شبابه الذي يتيه ف: املعىن

حرف حتقيق " فقد"متييز " عاما"مفعوله " مائتني"فاعل " الفىت"فعل ماض " عاش"للشرط " إذا: "اإلعراب
  .عطف على املسرة" والفتاء"فاعل واجلملة وقعت جوابا للشرط " املسرة"فعل ماض " ذهب"

  .ئيت عامما: حيث نصب متييز مائتني وكان حقه اجلر باإلضافة فيقول" مائنت عاما: "قوله: الشاهد
، وابن الناظم، والسيوطي ٤/ ٢٢، وابن هشام ٣/ ٦٢٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١/ ٢٩٣، ١٠٦، وسيبويه ٦/ ٢١ يف اخلزانة، وابن عيش ٥٤٥، والشاهد ١٢١ص

)٣/١٣٢٤(  

  

 رشبع لْنهوص اذْكُر دوأح ...معدود ذَكَر دمركَّبا قاص  
وحد : بتجريد عشر من التاء، ومهزة أحد هذا مبدلة من واو، وقد قيل" ر درمهاعندي أحد عش: "فتقول

  :واحد عشر على أصل العدد، مث قال: عشر على األصل، وهو قليل، وقد يقال
هرشوقُلْ لدى التأنيث إحدى ع  

ها عن والشني في: "وقوله. واحدةَ عشرة: إحدى عشرة امرأة، بإثبات التاء يف عشرة، وقد يقال: فتقول
هرمتيم كس."  

اثْنتا {: إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وكذا يف سائرها، وبلغتهم قراءة بعضهم: "يعين يف التأنيث، فيقولون
وهي : وقد تفتح يعين يف املؤنث، وبالفتح قرأ األعمش، قال الزخمشري:  قال يف التسهيل١} عشرةَ عينا

فصح التسكني وهي لغة احلجازيني، وأما يف التذكري فالشني لغة، انتهى، والفتح هو األصل إال أن األ
  مفتوحة،



وكذا أخواته؛ لتوايل احلركات، وا قرأ أبو جعفر وقرأ هبرية " أحد عشر: "وقد تسكن عني عشر فيقال
  : وفيها مجع بني ساكنني، وقوله٢} اثْنا عشر شهرا{صاحب حفص 

  علت فافعلْ قَصداما معهما ف... ومع غري أحد وإحدى 
جزأي املركب عشر يف التذكري وعشرة يف التأنيث، واحلاصل أن للعشرة يف "يشري به إىل جعل ثاين 

  : وقوله٣"التركيب عكس ما هلا قبله فتحذف التاء يف التذكري وتثبت يف التأنيث
  بينهما إن ركبا ما قُدما... ولثالثة وتسعة وما 

ثة والتسعة وما بينهما إذا ركبا أن تثبت التاء يف التذكري وحتذف يف التأنيث يشري به إىل أن حكم الثال
  :كما كان يفعل ما يف اإلفراد، وقوله

  اثني إذا أُنثى تشا أو ذَكَرا... وأَولِ عشرةَ اثنتي وعشرا 
__________  

  . من سورة البقرة٦٠ من سورة األعراف، ومن اآلية ١٦٠ من اآلية ١
  . من سورة التوبة٣٦ن اآلية  م٢
  . أ، ج٣

)٣/١٣٢٥(  

  

يعين أنه يقال يف تركيب اثنني واثنتني اثنا عشر يف املذكر فتحذف نون اثين وتوليه عشر، واثنتا عشرة 
  :وقوله. يف املؤنث فتحذف نون اثنتني وتلويه عشرة

فباألل فعِ وارفَعا لغري الروالي  
ثنتا عشرة باأللف يف الرفع، واثين عشر واثنيت عشرة بالياء يف اجلر اثنا عشر وا: أنه يقول: يعين به

  .والنصب، بإعراب الصدر إعراب املثىن وبناء العجز
  :مث نبه على أن غريمها ال حظ له يف اإلعراب بقوله

فما أُلسواه يف جزأَي والفتح  
 وقوع العجز منه موقع تاء أما العجز فعلة بنائه تضمنه معىن حرف العطف، وأما الصدر فعلة بنائه

التأنيث؛ ولذلك أعرب صدر اثين عشر واثنيت عشرة؛ لوقوع العجز منه موقع النون، وما قبل النون 
وال " أحد عشرك: "حمل إعراب ال بناء، ولوقوع العجز منهما موقع النون مل يضافا خبالف غريمها فيقال

أما مبنيان كسائر أخواما، ورد بتغيريمها وذهب ابن درستويه وابن كيسان إىل " اثنا عشرك: "يقال
  .باأللف والياء

  :تنبيهان



هذه : "بناء أحد عشر وغريه من املركب الزم، وأجاز الكوفيون إضافة صدره إىل عجزه فيقولون: األول
  ".مخسة عشرِك: "واستحسنوا ذلك إذا أضيف حنو" مخسةُ عشرِ

. انتهى. يف امسا واحدا مبنيا على الفتح ما مل يظهر العاطفوجتعل العشرة مع الن: قال يف التسهيل: الثاين
عندي : "وحيتاج يف إثبات حنو: مخسة وعشرة، قال الشيخ أبو حيان: فإن ظهر منع التركيب والبناء حنو

  .إىل مساع من العرب" مخسة وعشرة رجال، ومخس وعشر امرأة
  بواحد كأربعني حينا... وميزِ العشرين للتسعينا 

يف املذكر " ثالثة وعشرون: "العقود الثمانية يستوي فيها املذكر واملؤنث وتعطف على النيف كقولك
  ".عشرون رجال وعشرون امرأة: "يف املؤنث، ومتيز مبفرد منصوب حنو قولك" وثالث وعشرون"

  :وقد فهم من كالمه فائدتان
عشرون : وأجاز الفراء مجعه فتقولأن مميز العشرين وأخواته ال جيمع وهذا مذهب اجلمهور، : األوىل

عندي عشرون دراهم : رجاال؛ ولذلك أجاز مجع متييز أحد عشر وأخواته، وأجاز بعضهم أن يقال
وهذا إذا دعت احلاجة :  منهم عشرين، قال يف شرح التسهيل١"واحد"لعشرين رجال، قاصدا أن لكل 

 يفهم معناه بغريه، وال جيمع مميز عشرين إليه فاستعماله حسن، وإن مل تستعمله العرب؛ ألنه استعمال ال
  .فإن وقع موقع متييز شيء منها فهو حال أو تابع، انتهى. وبابه يف غري هذا النوع

أن متييز العشرين وبابه ال يكون إال منصوبا كما مثل، وحكى الكسائي أن من العرب من : والثانية
عشرو درهم وعشرو ثوب، وهذا عند : ليضيف العشرين وأخواته إىل املفسر منكرا أو معرفا فتقو

  .األكثرين من الشاذ الذي ال تبىن على مثله القواعد
__________  

  . أ، ج١

)٣/١٣٢٦(  

  

  :متييز املركب
  ميز عشرون فسوينهما... وميزوا مركبا مبثل ما 

 منه، وجعل بواحد منصوب وتقدم خالف الفراء، وأجاز بعضهم أن مييز جبمع صادق على الواحد: يعين
  .١} وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطًا أُمما{: الزخمشري منه قوله تعاىل

وقطعناهم اثنيت عشرة قبيلة كل قبيلة أسباط ال سبط فأوقع أسباطا موقع قبيلة، قال يف شرح : واملراد
د أحد عشرة مجاعة كل إذا أري" رأيت أحد عشرة أنعاما: "ومقتضى ما ذهب إليه أن يقال: التسهيل

إن كل قبيلة أسباط ال سبط، خمالف ملا : مجاعة أنعام، وال بأس برأيه هذا لو ساعده استعماله، ولكن قوله



إن السبط يف بين إسرائيل مبرتلة القبيلة يف العرب، وعلى هذا فأسباط واقع موقع : يقوله أهل اللغة
  .ذوف، انتهىقبائل، فال يصح كونه متييزا بل هو بدل والتمييز حم

__________  
  . من سورة األعراف١٦٠ من اآلية ١

)٣/١٣٢٧(  

  

كالمه يف شرح الكافية خمالف ملا ذكره هنا، فإنه قال عند ذكر تذكري التمييز وتأنيثه فإن اتصل به : قلت
ر أمم ترجح حكم التأنيث فبذك} وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطًا أُمما{: ما يراد به املعىن كقوله تعاىل

  .اثنا عشر أسباطا؛ ألن السبط مذكر، انتهى: ولوال ذلك لقيل
جيوز أن تكون أسباطا نعتا لفرقة مث حذف املوصوف وأقيمت الصفة مقامه، وأمما نعت : وقال اجلرمي

نفس األسباط وأنث العدد وهو واقع على األسباط وهو مذكر؛ ألنه مبعىن فرقة أو أمة كما قال ثالثة أ
  .انتهى. يعين رجاال وعشر أبطن بالنظر إىل القبيلة

  :تنبيه
عندي عشرون درمها وازنا، واحلمل : إذا نعت متييز العشرين وبابه جاز فيه احلمل على اللفظ فتقول

  :١وازنة، ومنه قول عنترة: على املعىن فتقول
  مِسودا كخافية الغرابِ األسح... فيها اثنتان وأربعون حلُوبة 

__________  
  . هذا البيت من الكامل١

حملوبة، وهو يف األصل صفة ملوصوف حمذوف، واحللوبة تستعمل بلفظ واحد، : أي" حلوبة: "اللغة
أن يعطف على احلوار ثالث نياق مث يتخلى الراعي : واخللية" خلية"للواحد واجلمع، ويروى يف مكانه 

للطائر أربع خواف، وهي ريش " كخافية" والنصب يروى بالرفع" سودا"بواحدة منهن، فتلك اخللية 
  .األسود" األسحم"اجلناح مما يلي الظهر 

معطوف عليه " وأربعون"مبتدأ مؤخر " اثنتان"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب مقدم " فيها: "اإلعراب
  :من رواه بالنصب فهو حيتمل ثالثة أوجه" سودا"متييز " حلوبة"

  .أن يكون صفة حللوبة: األول
  .أن يكون حاال من العدد: والثاين

  .أن يكون حاال من حلوبة: والثالث
كيف جاز أن ينعتهما أحدمها : فإن قيل: اثنتان وأربعون، قال التربيزي: ومن رواه بالرفع فهو نعت لقوله



. اهـ. جاءين زيد وعمرو الظريفان: ألما قد اجتمعا فصار مبرتلة قولك: معطوف على صاحبه؟ قيل
  .نعت الغراب" األسحم"مضاف إليه " الغراب" جار وجمرور متعلق مبحذوف صفة لسود "كخافية"

  .حلوبة، وروعي فيها اللفظ: فإا نعت لقوله" سودا: "قوله: الشاهد
، ٦/ ٢٤، وابن يعيش ٢٦٣، وابن هشام يف شذور الذهب ص٣/ ٦٢٥ذكره األمشوين : مواضعه

  . يف اخلزانة٥٤٦والشاهد 

)٣/١٣٢٨(  

  

  .عىن هو الذي حلظه اجلرمي يف جعله أسباطا نعتا لفرقةوهذا امل
 ركَّبم عدد وإِنْ أُضيف ...ربعه قد يا وعجزالبِن قبي  

  :إذا أضيف العدد املركب ففيه ثالثة أوجه
  .أن يبقى بناؤه وهو األكثر كما يبقى مع األلف والالم بإمجاع: األول
أحد : "ب كبعلبك، وحكاه سيبويه عن بعض العرب فتقولأن يعرب عجزه مع بقاء التركي: والثاين

واستحسنه األخفش، واختاره ابن عصفور، وزعم أنه األفصح، ووجه ذلك " عشرك مع أحد عشر زيد
ال : بأن اإلضافة ترد األمساء إىل أصلها من اإلعراب، ومنع يف التسهيل القياس عليه، وقال يف الشرح

  .١} من لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ{و " كم رجل عندك؟: "ف حنووجه الستحسانه؛ ألن املبين قد يضا
وهي لغة ضعيفة عند سيبويه، وإذا ثبت كوا لغة مل ميتنع القياس عليها، وإن كانت : قال بعضهم: قلت

  .ضعيفة
أن يضاف صدره إىل عجزه مزاال بناؤمها، حكى الفراء أنه مسع من أيب فقعس األسدي وأيب : والثالث

  ".ما فعلت مخسة عشرك: "قيلياهليثم الع
وذكر يف التسهيل أنه ال يقاس عليه خالفا للفراء، وحكى ابن عصفور هذا الوجه يف بعض كتبه عن 

  .الكوفيني ويف بعضها عن الفراء، ورد بأنه مل يسمع، وهذا الرد مردود مبا تقدم
  :تنبيه

 بإضافة صدره إىل عجزه دون إضافة إال يف الشعر يعين" مثاين عشرة"وال جيوز بإمجاع : قال يف التسهيل
  :٢كقول الراجز

__________  
  . من سورة هود١ من اآلية ١
  .أنشده يف أرجوزة ليست له، وهو من الرجز: ينسب لنفيع بن طارق، وقيل:  قائله٢



" عنائه"ماض مبين للمجهول بالتشديد، من التكليف وهو حتمل ما فيه كلفة ومشقة " كلف: "اللغة
  . =من عامه ذلك" من حجته"الشقاء والعشرة " شقوته"ب واجلهد التع: العناء

)٣/١٣٢٩(  

  

 هتقْوكُلِّف من عنائه وش ...هتجرة من حشمثاين ع بنت  
وحكى غريه مع الكوفيني أم أجازوا ذلك مطلقا يف الشعر وغريه يف مثاين عشرة وغريمها، فليس نقل 

  .اإلمجاع بصحيح
   فوق إىلوصغْ من اثننيِ فما

  عشرة كفاعلٍ من فَعال
أنه يصاغ من اثنني فما فوق إىل العشرة موازن فاعل حنو ثاين إىل عشرة كما يصاغ اسم الفاعل : يعين

  .من فعل حنو ضرب فهو ضارب
  وترك ذكر واحد وقد ذكره بعضهم من اسم الفاعل املشتق من العدد؟" من اثنني"لم قال : فإن قلت

ء العدد ولس املراد العدد فيذكر، وإمنا املراد الصفة وهو وإن كان على زنة فاعل ال واحد من أمسا: قلت
  :ميكن أن يراد به التصيري؛ إذ ال عدد أقل منه خبالف الثاين فما فوقه

  ذَكَّرت فاذكُر فاعال بغريِ تا... واحتمه يف التأنيث بالتا ومىت 
كري ثان إىل عاشر، كما يفعل يف اسم الفاعل من حنو ضارب، فتقول يف التأنيث ثانية إىل عشرة ويف التذ

  .وإمنا نبه على هذا مع وضوحه لئال يتوهم أنه يسلك به سبيل العدد الذي صيغ منه
  تضف إليه مثل بعضٍ بينِ... وإن ترِد بعض الذي منه بنِي 

  :السم الفاعل املصوغ من العدد ثالثة أحوال
  .دا وال إشكال فيهأن يستعمل مفر: األول

__________  
 مشقة حب بنت سنها مثاين عشرة يف عامه -ألجل تعبه وشقائه-أن هذا الرجل حتمل وتكلف : املعىن= 

  .ذلك
جمرور مبن ومضاف إىل اهلاء " عنائه"للتعليل " من"فعل ماض مبين للمجهول " كلف: "اإلعراب

" مثاين عشرة"عول األول نائب الفاعل مفعول ثان لكلف، واملف" بنت"عطف على عنائه " وشقوته"
  .جمرور مبن" حجته"جارة مبعىن يف " من"مضاف إليه 

  .حيث أضيف صدره إىل عجزه بدون إضافة عشرة إىل شيء آخر" مثاين عشرة: "قوله: الشاهد
  .٤/ ٢٩، وابن هشام ٣/ ٦٢٧األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه



)٣/١٣٣٠(  

  

ثاين اثنني : ع موافق كثاين مع اثنني فيجب إضافته عند اجلمهور فتقول يف التذكريأن يستعمل م: والثاين
ثانية اثنتني إىل عاشرة عشرة، وإمنا مل ينصب ألنه ليس يف معىن ما يعمل : إىل عاشر عشرة، ويف التأنيث

ا أشار وال مفرعا على فعل فالتزمت إضافته لكونه واحدا من العدد كما يلتزم إضافة البعض، وإىل هذ
هذا مذهب اجلمهور، وذهب األخفش والكسائي وقطرب وثعلب إىل جواز " مثل بعض بني: "بقوله

يعمل ثان، وال يعمل ثالث وما بعده، وإليه : ثان اثنني وثالثُ ثالثةَ، وفصل بعضهم فقال: إعماله فتقول
ثان اثنني : نهما فمن قالإذا كنت الثاين م" ثَنيت الرجلني: "ألن العرب تقول: ذهب يف التسهيل، قال

  .ثالث ثالثة مل يعذر؛ ألنه ال فعل له، فهذه ثالثة أقوال: ذا املعىن عذر؛ ألن له فعال، ومن قال
  :تنبيه

  :قال يف الكافية
  وأربعة وما له متابع... وثعلب أجاز حنو رابع 

. انتهى. حجة له يف ذلكوال جيوز تنوينه والنصب به، وأجاز ذلك ثعلب وحده، وال : وقال يف شرحها
فعمم املنع، وقد فصل يف التسهيل وخص اجلواز بثعلب، وقد نقله فيه عن األخفش، ونقله غريه عن 

  .الكسائي وقطرب كما تقدم
أن يستعمل مع خمالفه وال يكون إال للعدد الذي حتته، فهذا جيوز أن يضاف وأن ينون وينصب : والثالث

ربعت "إذا انضممت إليهما فصرمت ثالثة، وكذلك " ثلثت الرجلني ":ألنه اسم فالع حقيقة، فإنه يقال
  :وقد أشار إىل هذا بقوله" عشرت التسعة"إىل " الثالثة

  فوق فحكْم جاعلٍ له احكُما... وإن ترد جعلَ األقل مثلَ ما 
ال وإن كان مبعىن احل. أن حكمه حكم اسم الفاعل، فإن كان مبعىن املضي وجبت إضافته: يعين

  .واالستقبال جازت إضافته وجاز تنوينه وإعماله كما يفعل جاعل أو غريه من أمساء الفاعلني
  هل الختصاص جاعل بالتمثيل به فائدة؟: فإن قلت

رابع : نعم، وهي التنبيه على معىن اسم فاعل العدد إذا استعمل مع ما حتته معىن جاعل، فإذا قلت: قلت
  .مصيرهم أربعة: ثالثة فمعناه جاعل الثالثة أي

)٣/١٣٣١(  

  

  :تنبيهان
معناه وإن ترد باملصوغ من اثنني فما فوقه أنه جعل ما هو أقل عددا مما : قال الشارح يف البيت: األول



  .انتهى. اشتق منه مساويا له فاحكم لذلك املصوغ حبكم جاعل
يل؛ ألنه خص املصوغ ثاين واحد، وهو خالف التسه: وفيه تصريح بأن ثاين يستعمل مبعىن جاعل فيقال

ثاين واحد، وقال : من االثنني باإلضافة إىل املوافق مبعىن بعض أصله، ونص سيبويه على أنه ال يقال
هذا ثين : ثاين واحد، واملعىن: ثاين واحد، وحكاه اجلوهري أيضا وقال: بعض العرب يقول: الكسائي

  .واحدا
كما قال يف -ثالثة إىل عشرة، وهذه العبارة وإن قصد بفاعل املصوغ من : قال يف التسهيل: والثاين
 تقريب على املتعلم، واحلقيقة أنه من الثلث إىل العشر وهي مصادر ثلثت االثنني إىل عشرت -شرحه
  .التسعة

  مركبا فجِيَء بتركيبنيِ... وإِنْ أردت مثل ثانِي اثننيِ 
  .إذا قصد صوغ الفاعل من املركب مبعىن بعض أصله كثاين اثنني

  :تعماله ثالثة أوجهففي اس
وهو األصل أن جياء بتركيبني صدر أوهلما فاعل يف التذكري وفاعلة يف التأنيث وصدر ثانيهما : األول

  .االسم املشتق منه، وعجزمها عشر يف التذكري وعشرة يف التأنيث
 عشر اثنيت ثانية: "، ويف التأنيث"تاسع عشر تسعةَ عشر"إىل " ثاين عشر اثين عشر: "فتقول يف التذكري

بأربع كلمات مبنية، وأول التركيبني مضاف إىل ثانيهما إضافة " تاسعةَ عشرة تسع عشرة"إىل " عشرة
  .ثاين إىل اثنني

أن يقتصر على صدر األول، فيعرب لعدم التركيب ويضاف إىل املركب باقيا بناؤه، وإليه أشار : الثاين
  :بقوله

 فيإىل مرك... أو فاعال حبالتيه أَضفوِي ينب مبا ت  
: ، ويف الثأنيث"تاسع تسعة عشر"إىل " ثاين اثين عشر: "حالتاه مها التذكري والتأنيث فتقول يف التذكري

  ".تاسعة تسع عشرة"إىل " ثانية اثنيت عشرة"

)٣/١٣٣٢(  

  

  :أن يقتصر على التركيب األول، وإليه أشار بقوله: الثالث
  ....................حنوه و... وشاع االستغنا حبادي عشرا 

  :وفيه حينئذ ثالثة أوجه
  .أن يبىن صدره وعجزه وهو األعرف: األول
ووجهه أنه حذف . أن يعرب صدره مضافا إىل عجزه مبنيا، حكاه ابن السكيت وابن كيسان: والثاين



  .عجز األول فأعربه لزوال التركيب، ونوى صدر الثاين فبناه
  .را حذف عجز األول وصدر الثاين، وهذا الوجه أجازه بعض النحوينيأن تعرما معا مقد: والثالث
  :تنبيهان
ليتضمن التمثيل فائدة التنبيه على : مثل يف النظم حبادي عشر ومل ميثل بثاين عشر، قال الشارح: األول

حادي : "ما التزموه حني صاغوا أحدا وإحدى على فاعل وفاعلة من القلب وجعل الفاء بعد الالم فقال
  .واألصل واحد وواحدة" شر، وحادية عشرةع

  .على األصل فلم يلتزم القلب كل العرب" واحد عشر"وحكى الكسائي عن بعض العرب : قلت
مل يذكر هنا صوغ اسم الفاعل من املركب مبعىن جاعل؛ لكونه مل يسمع، إال أن سيبويه ومجاعة : الثاين

وإمنا أجازوه " رابع ثالثة عشر"أو " شر ثالثة عشرهذا رابع ع": "فيقولون"من املتقدمني أجازوه قياسا 
هذا ثان أحد عشر، وثالث اثين "بشرط اإلضافة وال جيوز أن ينصب ما بعده، وأجاز بعض النحويني 

  :بالتنوين، وذهب الكوفيون وأكثر البصريني إىل منع بنائه ذا املعىن، وقوله" عشر
  وقبل عشرين اذكرا.................. ... 

  حبالتيه قبل واو يعتمد... ه الفاعل من لفظ العدد وباب

)٣/١٣٣٣(  

  

: أن العشرين وبابه يعين بقية العقود يعطف على اسم الفاعل حبالتيه يعين التذكري والتأنيث فتقول: يعين
ل وال يستعم" التاسعة والتسعني"إىل " احلادية والعشرون"و" التاسع والتسعني"إىل " احلادي والعشرون"

  .احلادي واحلادية إال يف تنييف
  :تنبيه

" عاشر عشرين"مل يسمع بناء اسم الفاعل من العقود الثمانية أعين عشرين وبابه إال أن بعضهم حكى 
  .على معىن متام العشرين فحذف" هذا اجلزء العشرون: "وقال سيبويه والفراء. فقاس عليه الكسائي

ورد بأنه يلزم أن يتمم نفسه أو يكمل " مل عشرينهذا متمم عشرين أو مك: "تقول: وقال بعضهم
  .هو املوىف عشرين: وقال أبو علي. نفسه

: هو كمال العشرين، أو متام العشرين، أو تأيت بألفاظ العقود فتقول: والصحيح أن يقال: قال بعضهم
  .العشرين إىل التسعني، واهللا أعلم

)٣/١٣٣٤(  

  



  :كم وكأين وكذا
  .لعدد؛ فلذلك أردف ا باب العددهذه ألفاظ يكىن ا عن ا

فاسم لعدد مبهم اجلنس واملقدار، وليست مركبة خالفا للكسائي والفراء فإا مركبة عندمها " كم"أما 
  .من كاف التشبيه وما االستفهامية حمذوفة األلف وسكنت ميمها لكثرة االستعمال

  :د أشار إىل االستفهامية بقولهاستفهامية وخربية، وكل منهما مفتقر إىل متييز، وق: وكم قسمان
  ميزت عشرين ككم شخصا سما... ميز يف االستفهام كم مبثل ما 

أما إفراده فالزم ". كم شخصا؟: "أن متييز االستفهامية كتمييز العشرين يف اإلفراد والنصب حنو: يعين
ا مل يكن هلم فيه حجة لصحة ولو مسع مثل هذ" كم شهودا لك؟: "خالفا للكوفيني فإم جييزون مجعه حنو
كم : "وأجاز بعضهم مجعه إذا كان السؤال عن اجلماعات حنو. محله على احلال، وجعل التمييز حمذوفا

إذا أردت أصنافا من الغلمان، وهو مذهب األخفش، فتحصل يف مجعه ثالثة مذاهب، وأما " غلمانا لك؟
  :نصبه ففيه أيضا ثالثة مذاهب

  .وز جره، وهو مذهب بعض النحوينيأنه الزم وال جي: أحدمها
أنه ليس بالزم بل جيوز جره مطلقا محال على اخلربية، وإليه ذهب الفراء والزجاج والسريايف، : والثاين

  :١وعليه محل أكثرهم
وخالة لك يا جرير كم عمة  

__________  
  .هو الفرزدق يهجو جريرا، وهو من الكامل:  قائله١

  :وعجزه
  فَدعاء قد حلبت علي عشاري......... ... ...................

وصف من الفدع، وهو اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حىت ينقلب الكف أو القدم " فدعاء: "اللغة
مجع عشراء، وهي الناقة اليت مضى على محلها " عشاري"على كره مين : أي" حلبت علي"إىل أنسيهما 
  . =عشرة أشهر

)٣/١٣٣٥(  

  

زم إن مل يدخل على كم حرف جر، وراجح على اجلر إن دخل عليها حرف جر، وهو أنه ال: والثالث
  :املشهور، ومل يذكر سيبويه جره إال إذا دخل على كم حرف جر، وإىل هذا أشار بقوله

  إن وليت كم حرف جر مظهرا... وأجِز أن تجره من مضمرا 
ى األصل، وهو األجود واألكثر، واجلر أيضا وفيه النصب عل" بكم درهم اشتريت؟: "فيجوز يف حنو



  :قوالن
  .أنه مبن مقدرة كما ذكر، وهو مذهب اخلليل وسيبويه والفراء ومجاعة: أحدمها
ورد "أنه بإضافة كم إليه، وهو قول الزجاج، وزعم ابن بابشاذ أن األول ليس مذهب احملققني : والثاين

  : الزجاج بوجهني، ورد مذهب١"بأنه نص من كالمهم إال الزجاج
  .أنه مبرتلة عدد ينصب ما بعده قوال واحدا فال ميكن اخلفض ا، قاله ابن خروف: أحدمها

__________  
كثري من عماتك وخاالتك يا جرير، كن من مجلة خدمي وقد تعوجت أرساغهن : على اإلخبار: املعىن= 

  .من كثرة حلبهن نياقي على كره مين
جرير، بعدد عماتك وخاالتك الاليت كن خيدمنين وحيلنب نياقي حىت تعوجت أخربين يا : وعلى االستفهام

  .أرساغهن من كثرة احللب، فقد نسيت عددهن
باجلر، متييز لكم على " عمة"خربية مبتدأ أو استفهامية مقصود ا التهكم والسخرية " كم: "اإلعراب

" فدعاء"معطوفة على عمة " خالةو"جار وجمرور صفة لعمة " لك"اخلربية وبالنصب على االستفهامية 
بالفتحة نيابة عن الكسرة : صفة لعمة وخالة، منصوب بالفتحة على رواية النصب، وعلى رواية اجلر

قد حرف حتقيق حلب فعل ماض والفاعل ضمري واجلملة خربكم اليت " قد حلبت"ملنعه من الصرف 
  .لبتمفعول ح" عشاري"جار وجمرور متعلق حبلبت " علي"وقعت مبتدأ 

  .حيث روي باجلر" كم عمة: "قوله: الشاهد
، وابن ٤/ ٤٣، ويف باب االبتداء، وابن هشام ٣/ ٦٣٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

، والشاهد ١/ ٢٩٥، ٥٥٣، وسيبويه ١/ ١٨٥، ويف املغين ١/ ٢٥٤، ويف اهلمع ١/ ١٢٨عقيل 
  . يف اخلزانة٤٩٢

  . أ، ج١

)٣/١٣٣٦(  

  

  .اجلر لو كان باإلضافة مل يشترط دخول حرف اجلر على كم ليكون عوضا من إظهار منأن : واآلخر
  .ويف لزوم هذا للزجاج نظر؛ ألنه نقل عنه أنه جييز اجلر مطلقا كما تقدم: قلت

  :مث أشار إىل اخلربية بقوله
 هرشا كعخربا مهلنمعتواس ...هررِجالٍ أو م ككَم أو مائة  

وتارة " كم رجالٍ: "م اخلربية تستعمل تارة استعمال عشرة فيكون متييزها مجعا جمرورا حنوأن ك: يعين
  :١ومن اجلمع قول الشاعر" كم مرةً: "استعمال مائة فيكون متييزها مفردا جمرورا حنو



  كَم ملوك باد ملكُهم
  :٢ومن اإلفراد قول الراجز

__________  
  . املديدمل أقف على اسم قائله، وهو من:  قائله١

  :وعجزه
  ونعيم سوقة بادوا

 مجع سوقي، -بضم السني وسكون الواو وفتح القاف-السوقة " سوقة"هلك من باد يبيد " باد: "اللغة
  .هم ما دون امللك، وهو األظهر: وهم أهل السوق، وقيل

ملة فاعل وهم مضاف إليه واجل" ملكهم"فعل ماض " باد" مميزه -باجلر-" ملوك"خربية " كم: "اإلعراب
" بادوا"كم باد نعيم سوقة :  عطف على ملوك تقديره-باجلر-" ونعيم"يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو كم 

  .مجلة يف حمل جر صفة لسوقة
  .فإن متييز كم جاء جمموعا جمرورا" كم ملوك: "قوله: الشاهد
 وابن ،١/ ٢٥٤، وذكره السيوطي يف اهلمع ٣/ ٦٣٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  ,١/ ١٨٥هشام يف املغين 
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل:  قائله٢

  :ومتامه
  بناحية احلجلني منعمة القلب........................... ... 

  .موضع" احلجلني"غري سكران " غري آمث: "اللغة
قد بت : أي" بتها"ق حرف حتقي" قد" مميزه -باجلر-" ليلة"الواو للعطف وكم خربية " وكم: "اإلعراب

" آمث"منصوب على احلال " غري"فيها، وهي مجلة من الفعل والفاعل واملفعول يف حمل جر صفة لليلة 
جار وجمرور متعلق بقوله بتها " بناحية"مضاف إليه وغري حال من الضمري املرفوع الذي قد بتها 

  .كالم إضايف حال أيضا" منعمة القلب"مضاف إليه " احلجلني"
  .حيث جاء التمييز فيه مفردا جمرورا" كم ليلة: "قوله: الشاهد
  .٣/ ٦٤٣ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٣٣٧(  

  

  وكم ليلة قد بِتها غري آثم
  :تنبيهات



اجلمع : إفراد متييز اخلربية أكثر وأفصح من مجعها، وليس اجلمع بشاذ كما زعم بعضهم، وقيل: األول
  . كم مجاعة من الرجالعلى معىن الواحد فكم رجال على معىن

ذهب الفراء إىل أن اجلر بعد اخلربية مبن مقدرة، ونقله عن الكوفيني، والصحيح أنه بإضافة كم؛ : الثاين
  .إذ ال مانع من إضافتها

شرط جر متييز اخلربية االتصال، فإن فُصل نصب، محال على االستفهامية، وقد جاء جمرورا مع : الثالث
  .رالفصل بظرف أو جبار وجمرو

  :١كقوله: فاألول
  إذا تيممها اخلريت ذُو اجللد... كم دون مية موماة يهالُ هلا 

  :٢وقوله
__________  

  .ذو الرمة، وهو من البسيط: قيل:  قائله١
يفزع منها : للمجهول أي" يهال" املفازة -بفتح امليم وسكون الواو-" موماة"اسم حمبوبته " مية: "اللغة

بفتح اجليم -" ذو اجللد" املاهر احلاذق -بكسر اخلاء وتشديد الراء-" اخلريت"قصدها " تيممها"
  .ذو قوة، وجيوز أن يكون باخلاء أي ذو بال قوي:  أي-والالم

فعل " يهال"أجلرب مميزكم " موماة"مضاف إليه " مية"منصوب على الظرفية " دون"خربية " كم: "اإلعراب
ظرف يتضمن " إذا"ألجلها أو تكون الالم مبعىن من أوىف :  أيللموماة: أي" هلا"مضارع مبين للمجهول 

مجلة من الفعل والفاعل وهو الضمري املستتر فيه الذي يرجع إىل اخلريت، " تيممها"معىن الشرط 
نائب فاعل، وجواب إذا حمذوف دل " اخلريت"واملفعول وهو الضمري املنصوب الذي يرجع إىل املوماة 

  .صفة اخلريت" دذو اجلل"عليه صدر الكالم 
  .حيث فصل بني كم ومميزه ارور بالظرف وهو دون مية" كم دون مية موماة: "الشاهد
  ,٣/ ٦٣٥ذكره األمشوين : مواضعه

  . وهو من املديد-من قصيدة قاهلا لعبيد اهللا بن زياد-هو أنس بن زنيم :  قائله٢
  :وعجزه

  =وكرمي خبله قد وضعه .................... ... 

)٣/١٣٣٨(  

  

  ... ........................كم جبود مقْرِف نالَ العال 
  :وفيه مذاهب



  .أنه ال جيوز إال يف الشعر، وهو مذهب مجهور البصريني، وإليه ذهب املصنف: أحدها
  .أنه جيوز يف االختيار، وهو مذهب الكوفيني: والثاين

ال إن " كم بك مأخوذ جاءين"و" ئع أتاينكم اليوم جا: "أنه جيوز إذا كان الفصل بناقص حنو: والثالث
  .كان بتام، وهو مذهب يونس

  :١فإن كان الفصل جبملة حنو
__________  

 الرجل الذي ليس -بضم امليم وسكون القاف وكسر الراء-" مقرف"بكرم وسخاوة " جبود: "اللغة= 
" وضعه"األصل من الطرفني أراد به " كرمي"بلغ املرتلة العالية : أي" نال العال"له أصالة من جهة األب 

  .من الوضيع وهو الدينء من الناس واهلاء عوض من الواو
مجلة يف " نال العال"مميز كم " مقرف"جار وجمرور فصل به بني كم ومميزه " جبود"خربية " كم: "اإلعراب

لة يف مج" قد وضعه"مبتدأ واهلاء مضاف إليه " خبله"وكم كرمي : أي" وكرمي"حمل رفع على أا خرب لكم 
  .حمل رفع خرب املبتدأ واجلملة خرب لكم احملذوفة

  .حيث فصل بني كم ومميزه باجلار وارور" كم جبود مقرف: "قوله: الشاهد
 يف ٤٨٩، والشاهد ١/ ٢٥٥، وابن الناظم، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٦٣٥ذكره األمشوين : ومواضعه

  ,١/ ٢٩٦اخلزانة، وسيبويه 
  .من البسيطهو القطامي، وهو :  قائله١

  :وعجزه
  إذ ال أكاد من اإلقتار أجتمل

إذا أذبته، وروي : من اجتملت الشحم مجال" أجتمل"من أقتر الرجل إذا افتقر " من اإلقتار: "اللغة
  . من االحتمال، وما أظنه صحيحا-باحلاء-أحتمل 

 على االرحتال لطلب أنعموا علي وأفضلوا عند عدمي حني يبلغ مين اجلهد إىل أال أقدر: يقول: املعىن
  .الرزق

فعل ماض والنون للوقاية والياء " نالين"كم مرة أو كم يوما : خربية ظرف زمان، أي" كم: "اإلعراب
الرفع على أنه فاعل " فضال"جار وجمرور متعلق بنالين، وجيوز يف " على عدم"مميز كم " فضال"مفعول 

من أفعال " ال أكاد"مبعىن حني " إذ"ظهر نالين، واجلر على لغة من جر مع الفصل، والنصب هو األ
  .جار وجمرور متعلق بأجتمل" من اإلقتار"املقاربة والضمري املستتر فيه امسه أجتمل، خربه 

  .حيث فصل بني كم ومميزها جبملة، وهي نالين منهم" كم نالين منهم فضال: "قوله: الشاهد
/ ٢٥٥الناظم، وذكره السيوطي يف اهلمع ، وابن ٣/ ٦٣٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١/ ٢٩٥ يف اخلزانة، وسيبويه ٤٩١، والشاهد ١



)٣/١٣٣٩(  

  

  كم نالين منهم فضال على عدم
  :١أو بظرف أو جار وجمرور معا حنو

  من األرض حمدودبا غارها... تؤم سنانا وكم دونه 
ربد جواز جر املفصول جبملة يف الشعر، وظاهر كالم امل. وهو مذهب سيبويه: تعني النصب، قال املصنف

  .وحكي عن الكوفيني جوازه يف الكالم
  ".كم نالين منهم فضل على عدم: "من قوله" فضال"وقد روي خفض 

وحكاه . ذكر سيبويه أن بعض العرب ينصب مميز اخلربية مع االتصال محال على االستفهامية: الرابع
  .هنا باللغة الفصحىاملصنف يف غري هذا الكتاب عن متيم، وجزم 

ال يكون إال مفردا، والصحيح أنه : إذا نصب هنا مع االتصال على هذه اللغة، فقال الشلوبني: اخلامس
  . اإلفراد واجلمع على هذه اللغة كما ذكره يف شرح الكافية، نص على ذلك السريايف٢"هنا"جتوز فيه 
فلنذكر طرفا .  يف أحكام وتفترقان يف أحكامقد علم مما تقدم أن االستفهامية واخلربية تتفقان: السادس

  :يتفقان يف ستة أشياء: من ذلك فنقول
  .إن اخلربية حرف، ودليل امسيتها واضح: أما امسان خالفا ملن قال: أوهلا

__________  
  .ابنه كعب، وليس موجودا يف ديوانيهما، وهو من الوافر: هو زهري بن أيب سلمى، وقيل:  قائله١

من احلدب وهو ما ارتفع من " حمدودبا"وسنان هو ابن أيب حارثة املري " سنان" تقصد "تؤم: "اللغة
بالغني أصلها غائرها، فحذف عني الفعل كما حذف يف رجل شاك أصله شائك، وهو " غارها"األرض 

  .األرض الغائر املطمئن
  .هتؤم سنانا هذا املمدوح على بعد املسافة بينها وبين: وصف ناقته فيقول: املعىن

الواو " وكم"مفعوله " سنانا"فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه الراجع إىل الناقة " تؤم: "اإلعراب
مميز " حمدودبا"جار وجمرور يتعلق حبذوف " من األرض"منصوب على الظرفية " دونه"للحال وكم خربية 

  .مرفوع به" غارها"كم 
  .بني كم ومميزها بظرف وجار وجمرور معاحيث فصل " كم دونه من األرض حمدودبا: "قوله: الشاهد
  ,١/ ٢٩٥، وابن الناظم، وسيبويه ٣/ ٦٣٦األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  . أ٢

)٣/١٣٤٠(  



  

ملناسبة : لشبهها ا، وقيل: أما مبنيان، أما االستفهامية فلتضمنها معىن حرفه، وأما اخلربية فقيل: وثانيها
محال على رب، وإن كانت للتقليل؛ ألن الشيء حيمل على نقيضه كما حيمل : رب اليت للتكثري، وقيل

  .على نظريه
  .والتعليل بالشبه الوضعي كاف يف بنائهما: قلت

يقبح : أن مميزمها قد حيذف إذا دل عليه دليل خالفا ملن منع حذف متييز اخلربية، وقال بعضهم: ورابعهما
إن قدر متييز اخلربية منصوبا : وبنبغي أن يقال:  يف االرتشافحذف مميز اخلربية إال إن قدر منصوبا، قال

  .أو جمرورا مبن جاز حذفه، أو باإلضافة فال جيوز
أما يلزمان الصدر، أما االستفهامية فواضح، وأما اخلربية فللحمل على رب، فال يعمل : وخامسها

يقدم العامل على كم فيهما ما قبلهما إال املضاف وحرف اجلر، وحكى األخفش أن بعض العرب 
هي من القلة حبيث ال يقاس عليها، والصحيح أنه : فقيل" ملكت كم غالم: "اخلربية، فتقول على هذا

  .جيوز القياس عليها، وأا لغة
أما يشتركان يف وجوه اإلعراب، وهذا تقييد يف إعراب كم إن تقدم عليها حرف جر أو : وسادسها

كناية عن مصدر أو ظرف فهي منصوبة على املصدر أو على مضاف، فهي جمرورة وإال فإن كانت 
الظرف، وإال فإن مل يلها فعل أو وليها فعل وهو الزم أو متعد رافع ضمريها أو سببها فهي مبتدأ، وإن 

وليها فعل متعد ومل يأخذ مفعوله، وإن أخذه فهي مبتدأ، إال أن يكون ضمريا يعود عليها، ففيها االبتداء، 
  .شتغالوالنصب على اال

  :ويفترقان يف ستة أشياء
  .أن متييز االستفهامية أصله النصب ومتييز اخلربية أصله اجلر: أوهلا

  .أن متييز االستفهامية مفرد ومتييز اخلربية يكون مفردا ومجعا: وثانيها
أن الفصل بني االستفهامية ومميزها جائز يف السعة، وال يفصل بني اخلربية ومميزها إال يف : وثالثها

  .الضرورة، نص املصنف على ذلك، وتقدم ما يقتضي اإلطالق
 واخلربية للتكثري خالفا البن طاهر -خالفا لبعضهم-أن االستفهامية ال تدل على تكثري : ورابعها

  .وتلميذه ابن خروف

)٣/١٣٤١(  

  

ب أن االستفهامية حتتاج إىل جواب خبالف اخلربية، واألجود يف جواا أن يكون على حس: وخامسها
  .موضعها يف اإلعراب، ولو رفع مطلقا جلاز



كم رجل جاءين ال رجل وال : أن االستفهامية ال يعطف عليها بال، خالف اخلربية، فتقول: وسادسها
  .رجالن

  :مث انتقل إىل كأين وكذا فقال
 بصتوكذَا وين نكَأَي كَكَم ...بصلْ من تذَينِ أو به ص مييزت  

 مثل كم اخلربية يف الداللة على تكثري عدد مبهم اجلنس واملقدار إال أن متييزها أن كأين وكذا: يعين
كأين رجال رأيت، ورأيت كذا رجال، واألكثر بعد كأين جره : منصوب خبالف متييز كم اخلربية، فتقول

إن من تلزم :  قوله وخطئ ابن عصفور يف٢} وكَأَين من آية {١} وكَأَين من نبِي{: مبن كقوله تعاىل
  .متييز كأين

  :تنبيهات
هي اخلربية؛ ألن كأين وكذا ال يستفهم ما، أما كذا فباالتفاق، وأما " ككم"املشبه به يف قوله : األول

كأين فذهب املصنف إىل أا قد يستفهم ا مستدال بقول أيب بن كعب لعب اهللا بن مسعود رضي اهللا 
  ". آيةكأين تقرأ سورة األحزاب: "عنهما

  .ونصوص النحويني على أا ال تكون إال خربية
  فأي قرينة ترشد إىل أن مراده اخلربية؟: فإن قلت

  .القرينة أا املذكورة ثانيا: قلت
وجه الشبه إمنا هو يف الداللة على تكثري عدد مبهم ال يف مجيع األحكام؛ ألن كأين ال حيفظ كون : الثاين

   كم،٣"ىالداللة عل"مميزها مجعا خبالف 
__________  

  . من سورة آل عمران١٤٦ من اآلية ١
  . من سورة يوسف١٠٥ من اآلية ٢
  . أ٣

)٣/١٣٤٢(  

  

 وابن عصفور جرها ١وألن كذا ال تلزم الصدر وألن كأين ال جتر حبرف وال بإضافة، وأجاز ابن قتيبة
  .باحلرف
 صرح املصنف بذلك يف غري هذا فهم من تشبيه كأين وكذا بكم اخلربية أما للتكثري، وقد: الثالث

  .فإن الذي يظهر أا مل توضع للتكثري" كذا"املوضع، ونوزع يف 
  .أن متييزها ال جيوز جره بإضافتهما إليه خبالف كم" وينتصب: "قد فهم من قوله: الرابع



  .كان حقهما أن يضافا كما تضاف كم؛ لكوما مبعناها: فإن قلت
ضاف، وأن يف آخر كأين تنوينا ويف آخر كذا اسم اإلشارة، ومها منع من ذلك أن احملكي ال ي: قلت

  .مانعان من اإلضافة
كذا : "خطأ الفارسي والزجاج وابن أيب الربيع وابن عصفور من جر التمييز بعد كذا يف حنو: اخلامس

  .، وأجازه بعضهم على اإلضافة وبعضهم على البدل، والصحيح أنه ال جيوز ومل يسمع"درهم
  . بعد كذا فخطأ؛ ألنه مل يسمع٢"وأما الرفع: "لعلجقال ابن ا
جواز جر متييز كذا مبن، وكالمه يف غري هذا املوضع " أو به صل من تصب: "ظاهر قوله: السادس

  .يقتضي وجوب نصبه
وال حيفظ فيها إذا : أا تستعمل كناية عن العدد وهي مفردة، قال بعضهم" وكذا: "ظاهر قوله: السابع

  :٣ العدد إال كوا مكررة بالعطف كقولهكانت كناية عن
__________  

 هو أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكاتب، كان رأسا يف العربية ١
واللغة واألخبار وأيام الناس، وقد سكن بغداد وحدث ا، وروى عنه كثري من العلماء منهم ابن 

وتويف سنة . إعراب القرآن، وجامع النحو، وعيون األخبار: هادرستويه، وله مؤلفات كثرية؛ من
  .هـ على األصح٢٨٦

  ".وما حنو جتويزهم الرفع" ب ويف أ، ج ٢
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل:  قائله٣

: الطاقة، وبالضم: بالفتح" الْجهد" الشدة -بضم الباء-" بؤساك" النعمة -بضم النون-" نعمى: "اللغة
  . =ةاملشق

)٣/١٣٤٣(  

  

  كذا وكذا لُطفا به نسي الْجهد... عد النفس نعمى بعد بؤساك ذَاكرا 
مفردا أو مكررا بال واو، وذلك يدل على ورود األمرين، ومل يذكر " كذا"وقلَّ ورود : وقال يف التسهيل

  .هلما شاهدا، ونازع ابن خروف يف إفرادها وزعم أنه غري مستعمل
بصريني أن متييز كذا ال يكون إال مفردا ومنصوبا سواء كانت مفردة أو مكررة كما مذهب ال: الثامن

 فكذا أعبد كناية عن ثالثة إىل عشرة، ١"عنه"تقدم، وذهب الكوفيون إىل أا تعامل معاملة ما يكىن ا 
 مائة فصاعدا، وكذا وكذا عبدا من أحد عشر إىل تسعة عشر، وكذا عبدا من ٢"من"وكذا عبد 

ن إىل تسعني، وكذا وكذا عبدا من واحد وعشرين إىل تسعة وتسعني، ووافقهم على ذلك املربد عشري



ومستند هذا : وابن الدهان وابن معط، ونقله صاحب البسيط عن األخفش، قال يف شرح التسهيل
التفصيل الرأي ال الرواية، وذهب ابن عصفور إىل مذهب ثالث وهو موافقتهم يف املركب والعقد 

وف وخمالفتهم يف املضاف وهو الثالثة إىل العشرة، فيفسر جبمع معروف باأللف والالم جمرور مبن، واملعط
وزعم أنه مذهب البصريني بناء على ما نقله ابن السيد من أن البصريني والكوفيني اتفقوا على أن كذا 

  . كما نقلوكذا كناية عن األعداد املعطوفة، وأن كذا كذا كناية عن األعداد املركبة، وليس
__________  

مفعول ثان " نعمى"مفعول به " النفس"أمر من وعد يعد والفاعل ضمري مستتر فيه " عد: "اإلعراب= 
حال من الضمري " ذاكرا"كالم إضايف جمرور باإلضافة " بؤساك"ظرف " بعد"برتع اخلافض تقديره بنعمى 

جار وجمرور " به"ب على التمييز منصو" لطفا"عطف عليه " وكذا"مفعول ذاكرا " كذا"الذي يف عد 
نائب فاعل والضمري يف به يرجع إىل لطفا، ومحلة نسي " اجلهد"فعل بين للمجهول " نسي"متعلق بنسي 

  .اجلهد يف حمل نصب على أا صفة لطفا
  .حيث استعمل مكررا بالعطف لكونه كناية عن العدد" كذا وكذا: "قوله: الشاهد
  ,١/ ١٨٨، ويف املغين ١/ ٢٥٦، وذكره السيوطي يف اهلمع ٣/ ٦٣٨ذكره األمشوين : مواضعه

  ".فيه" أ، ج ويف ب ١
  ".عن" أ، ج ويف ب ٢

)٣/١٣٤٤(  

  

االستفهامية، وحكيت فصارت كيزيد مسمى به : كأين مركبة من كاف التشبيه وأي، قيل: التاسع
ق بشيء، وأجاز ابن الكاف فيها زائدة ال تتعل: حيكى وحيكم على موضعه باإلعراب، وقال ابن عصفور

خروف أن تكون مركبة من الكاف اليت هي اسم ومن أي اسم على وزن فيعل، ومل يستعمل هذا االسم 
مفردا بل مركبا مع الكاف، وهو مبين على السكون من حيث استعمل يف معىن كم، وقال بعض 

  .وحيتمل أن تكون بسيطة: املغاربة
ا قرأ أكثر القراء، وثانيها كائن وا قرأ ابن كثري، وثالثها يف كأين مخس لغات أفصحها كأين و: العاشر

  .كأن وحكاها املربد، ورابعها كأين وا قرأ ابن حميصن واألشهب العقيلي، واخلامسة كيئن
اختلف يف الوقف على كأين يف اللغة املشهورة، فذهب الفارسي والسريايف ومجاعة من : احلادي عشر

  .ن، وذهب ابن كيسان وابن خروف إىل أنه بإقرار النونالبصريني إىل أنه ختذف النو
  .والوجهان منقوالن عن أيب عمرو والكسائي

وقف أكثر القراء بالنون إتباعا للرسم، ووقف أبو عمرو بالياء، واختلف أيضا يف الوقف على : قلت



ها، وقد أغرب من كائن وهي اليت قرأ ا ابن كثري، فوقف املربد وابن كيسان بالنون، ووقف مجاعة حبذف
  .جعلها اسم فاعل من كان، ومن علها من كاء يكيء كيئا إذا رجع وارتدع

. كذا مركبة من كاف التشبيه وذا اإلشارية، وتكون كناية عن العدد كما تقدم، وعن غريه: الثاين عشر
  .وإذا كانت كناية عن غري عدد فتكون مفردة ومعطوفة، ويكىن ا عن املعرفة والنكرة

)٣/١٣٤٥(  

  

  :احلكاية
  .هذا باب للحكاية بأي، ومبن يف االستثبات، ال مطلق احلكاية

  عنه ا يف الوقْف وحني تصلْ... احك بأي ما ملنكور سئلْ 
  :إذا سئل بأي حكي ا ما للمسئول عنه بشرطني

  .أن يكون نكرة: أن يكون السؤال عن مذكور، الثاين: أحدمها
  : الشرطني لغتان ا ذيناحلكايةويف 

قام رجل : أن حيكى ا ما للمسئول عنه من إعراب وتذكري وإفراد وفروعهما، فتقول ملن قال: األوىل
أي أو رجالن أيان أو رجال أيون أو امرأة أية أو امرأتان أيتان أو نساء أيات، وال حيكى ا إال مجع 

: ل، فإنه يوصف جبمع التصحيح فتقولتصحيح موجود يف املسئول عنه أو صاحل ألن يوصف به حنو رجا
  .، وهذه اللغة هي الفصحى وا جزم هنا"رجال مسلمون"

قام : أي ملن قال: فتقول. أن حيكى ا ما له من إعراب وتذكري وتأنيث فقط وال يثىن وال جيمع: والثانية
 الوقف أو حني يف: "وقوله. قامت امرأة أو امرأتان أو نساء: رجل أو رجالن أو رجال وأية ملن قال

  .أن أيا حيكي ا يف احلالني خبالف من: يعين" تصل
  :تنبيه

هي حركات حكاية وأي مبرتلة من يف موضع رفع باالبتداء أو : اختلف يف احلركات الالحقة ألي، فقيل
هي حركات إعراب فهي يف الرفع على قياس قول : اخلرب، وال يبعد أن تكون مفعولة حمال، وقيل

أي قام، وإمنا مل يقدم ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله، وأجاز : أ وخربها حمذوف تقديرهالبصريني مبتد
  .الكوفيون رفعها بفعل مضمر قبلها، ولو أظهر جلاز

أيا ضربت وبأي مررت، وجيب ذكره : وأما يف النصب واجلر فهي حممولة على فعل مقدر بعدها تقديره
  يمؤخرا، وأجاز بعضهم أن يؤتى به قبل أ

)٣/١٣٤٦(  

  



إا إعراب؛ ألنه يلزمه إضمار حرف اجلر يف حنو أي، والتزم بعضهم إدخال حرف : واعترض من قال
  .بأي: اجلر فيقول

  :مث انتقل إىل من فقال
 نما ملنكور بِم كووقْفًا اح ...نمطلقا وأشبِع كوالنونَ حر  

للمسئول عنه من إعراب وإفراد وتذكري إذا سئل مبن عن منكور حكي ا يف الوقف دون الوصل ما 
رأيت رجال : قام رجل منو، وملن قال: وفروعهما، وتشبع احلركة يف نوا حال اإلفراد فتقول ملن قال

  .مررت برجل مين: منا، وملنقال
  :تنبيهات

 كون املسئول عنه مذكورا: أعين. احلكاية مبن مشروطة بالشرطني املذكورين يف احلكاية بأي: األول
  .منكورا

حيكى ا وصال ووقفا وال حيكى " أيا"أن : ختالف من يف أمرين؛ أحدمها" أيا"فهم من كالمه أن : الثاين
  .ال تشبع حركاا يف الوقف خبالف من" أيا"أن : واآلخر. مبن إال وقفا

إتباعا أحلقت إرادة احلكاية وحركت النون : اختلف يف هذه األحرف الالحقة ملن فقال أبو علي: الثالث
هلا، وذهب السريايف إىل أن احلكاية وقعت باحلركات مث أشبعت فنشأت عنها احلروف؛ ليوقف عليها، 

  .، وذهب قوم إىل أن هذه األحرف مبدلة من التنوين"وأشبعن: "وذا يشعر قول الناظم
وإما مجع، وقد مث اعلم أن احملكي ستة أقسام؛ ألنه إما مذكر وإما مؤنث وكل منهما إما مفرد وإما مثىن 

  .تقدم حكاية املفرد املذكر
  :مث انتقل إىل املثىن املذكر فقال

  إِلْفان بابنينِ وسكن تعدلِ... وقُلْ منان ومنينِ بعد لي 
منان يف الرفع ومنني يف النصب واجلر والنون فيهما ساكنة، وإمنا كسرها إلقامة الوزن : تقول: أي

  :مث انتقل إىل املفرد املؤنث فقال". وسكن تعدل: " يف غري الضرورة بقولهاضطرارا، ونبه على ما يلزم

)٣/١٣٤٧(  

  

هنم بِنت توقُلْ ملن قال أت  
بإسكان النون -" منت: " وقد يقال-بفتح النون وقلب التاء هاء-تقول يف حكاية املؤنث منه : أي

  : مث انتقل إىل املثىن املؤنث فقال-وسالمة التاء
  بل تا املثىن مسكَنهوالنونُ ق
  .بإسكان النون اليت قبل التاء والنون اليت بعد األلف-يف حكاية املثىن املؤنث منتان : أي تقول



منتان ومنتني، وإليه :  وبعضهم حيرك النون قبل التاء فيقول-بإسكان النونني-ويف اجلر والنصب منتني 
  ".والفتح نزر: "أشار بقوله

  ح يف املفرد أشهر واإلسكان يف التثنية أشهر؟لم كان الفت: فإن قلت
ألن التاء يف منه متطرفة فهي ساكنة للوقف فحرك ما قبلها لئال يلتقي ساكنان وال كذلك منتان، : قلت

  :مث انتقل إىل مجع املؤنث فقال
 ..... لِ التا واأللفوص ...كلف بإثْرِ ذا بنسوة نمب  

  : مث كمل األقسام جبمع املذكر فقال-بإسكان التاء-ات تقول يف حكاية مجع املؤنث من: أي
  إِنْ قيل جا قَوم لقومٍ فُطَنا... وقُلْ منونَ ومنني مسكنا 

  .تقول يف حكاية مجع املذكر منون رفعا ومنني نصبا وجرا، والنون ساكنة للوقف كما سبق: أي
  :تنبيه

  :يف احلكاية مبن لغتان
كى ا للمسئول عنه من إعراب وإفراد وتذكري وفروعهما على ما تقدم وهي الفصحى، أن حي: إحدامها

  .من التفصيل، ومل يذكر املصنف غريها
قام رجل أو رجالن أو رجال أو امرأة : أن حيكى ا إعراب املسئول عنه فقط، فتقول ملن قال: واآلخر

" ن تصل فلفظ من ال خيتلفوإ: "مين، وقوله: منا، ويف اجلر: منو، ويف النصب: أو امرأتان أو نساء
  وقفا: "تصريح مبفهوم قوله

)٣/١٣٤٨(  

  

" منو يا فىت: "يف األحوال كلها، وأجاز يونس إثبات الزوائد وصال، فتقول" من يا فىت؟: "فتقول" احك
ضما -وال تنون وتكسر نون املثىن وتفتح نون اجلمع، وتنون منات " منت"وتشري إىل احلركة يف 

  :١كاه يونس عن بعض العرب، ومحل عليه قول الشاعر وهو مذهب ح-وكسرا
  اجلن قُلت عموا ظالما: فقالوا... منونُ أنتم؟ : أَتوا نارِي فقلت

  :وهذا شاذ عند سيبويه واجلمهور من وجهني
  .أنه حكي مقدرا غري مذكور: إثبات العالمة وصال، واآلخر: أحدمها

  :وإىل البيت أشار بقوله
ونَ يف ننم ونادررِفظْمٍ ع  

فقلت عموا صباحا، وغلط الزجاج من رواه : لشمر الغساين، ورواه بعضهم: وهو لتأبط شرا، ويقال
ليس ما أنكره خبطأ، فإنه وقع يف شعر آخر منسوبا إىل : كذلك؛ ألن القصيدة ميمية، وقال ابن السيد



  :خديج بن سنان الغساين يف قصيدة حائية، مث ذكر حكاية العلم فقال
__________  

لتأبط شرا، وهو من : لشمر بن احلارث الضيب، وقيل: هو جذع بن سنان الغساين، وقيل:  قائله١
  .الوافر
من أنتم؟ : أي" منون أنتم"النار اليت توقد إلرشاد السائرين : املراد" ناري"حضروا وجاءوا " أتوا: "اللغة

  .حتية من حتايا العرب اجلاهليني" عموا ظالما"
حضر اجلن إيلَّ فقلت عند ذلك : لبيت من أوهام العرب وأكاذيبهم يف اجلن، يقول الشاعرهذا ا: املعىن

  .نعم ظالمكم: حتية هلم
الفاء للترتيب الذكري : مفعول وياء املتكلم مضاف إليه، فقلت" ناري"فعل وفاعل " أتوا: "اإلعراب

" فقالوا" حمل نصب مقول القول خربه، واجلملة يف" أنتم"اسم استفهام مبتدأ " منون"فعل وفاعل " قلت"
" قلت"فقالوا حنن اجلن، واجلملة يف حمل نصب مقول القول : خرب مبتدأ حمذوف؛ أي" اجلن"فعل وفاعل 
جيوز أن يكون متييزا حموال " ظالما"فعل وفاعل، واجلملة يف حمل نصب مقول القول " عموا"فعل وفاعل 

  .يف ظالمكم: ن منصوبا على الظرفية؛ أيعن الفاعل، واألصل لينعم ظالمكم، وجيوز أن يكو
  .حيث حلقته الواو والنون يف الوصل، وذلك شاذ" منون: "قوله: الشاهد
، ٢/ ٣٩٧، وابن عقيل ٤/ ٥٢، وابن هشام ٣/ ٦٤٢األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١/ ٤٠٢، وسيبويه ٥٨، واملكودي ص١٢٤وابن الناظم، والسيوطي ص

)٣/١٣٤٩(  

  

والع نم دعمن ب هاحكين نْ... لَمرا اقْت فاطمن ع ترِيإن ع  
  :إذا سئل مبن علم مذكور مل يتيقن نفي االشتراك فيه، ففيه لغتان

من زيدا؟ : من زيد؟ ورأيت زيدا: ملن قال قام زيد: أن حيكى فيه بعد من إعراب األول، فتقول: إحدامها
  .ة احلجازينيمن زيد؟ وهذه لغ: ومررت بزيد

وأما غريهم فال حيكون، بل جييئون بالعلم املسئول عنه بعد من مرفوعا؛ ألنه مبتدأ خربه من، أو خرب 
  .تعني الرفع عند مجيع العرب" ومن زيد؟: "مبتدؤه من، فإن اقترنت بعاطف كقولك

  :تنبيهات
  .أجاز يونس حكاية سائر املعارف قياسا على العلم: األول
صنف يف التسهيل عن احلجازيني باحلكاية بشرطها، وحكى غريه عنهم جواز اإلعراب جزم امل: الثاين
  .أيضا



حركاته حركات حكاية، وأن إعرابه مقدر كما صرح به يف غري : أي" احكينه: "فهم من قوله: الثالث
هذا املوضع، ومذهب اجلمهور أن من مبتدأ وزيدا خربه كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة، وحركة 

  .رابه مقدرة؛ الشتغال آخره حبركة احلكايةإع
احلركة يف حال الرفع إعراب خبالف النصب واجلر، وذهب كثري من الكوفيني إىل أا حممولة : وقيل

على عامل مقدر يدل عليه العامل يف االسم املستفهم عنه والواقع بعد من مبدل منه، وقيل غري ذلك، 
  .واهللا أعلم. والصحيح األول

)٣/١٣٥٠(  

  

  :اجلزء اخلامس
  :التأنيث

  ... ........................عالمة التأنيث تاء أو ألف 
التاء واأللف، هذا : وللتأنيث كما ذكر عالمتان. التذكري هو األصل فلم يفتقر إىل عالمة خبالف التأنيث

لف التاء واأل: مذهب سيبويه واجلمهور، وذهب الكوفيون والزجاج إىل أن عالمات التأنيث ثالث
واهلمزة يف محراء وحنوه، وذهب بعضهم إىل أن اهلمزة واأللف قبلها معا عالمتا التأنيث، ومذهب 

اجلمهور أن اهلمزة يف محراء وحنوه بدل من ألف التأنيث؛ وذلك أم ملا أرادوا تأنيث ما آخره ألف بألف 
  .التأنيث مل ميكنهم اجلمع بني ألفني فأبدلت املتطرفة مهزة

  :تنبيه
ومل يقل هاء؛ ألن مذهب البصريني أن التاء هي األصل واهلاء املبدلة يف الوقف فرعها، " تاء" قال إمنا

  :وعكس الكوفيون
  ويف أسامٍ قدروا التاكالكتف.......................... ... 

عىن مؤنث امل: نوع ظهرت فيه التاء ونوع قدرت فيه، فاألول ثالثة أقسام: أن املؤنث بالتاء نوعان: يعين
  :١حنو عائشة ال يذكر إال ضرورة، ومذكر حنو محزة، فهذا ال يؤنث إال ضرورة، كقوله

  ... .......................أبوك خليفةٌ ولَدته أخرى 
  .خشبة واحدة: وما ليس معناه مذكرا حقيقة وال مؤنثا حقيقة حنو خشبة، فهذا يؤنث نظرا إىل لفظه

  :تنبيه
  "منلة: "ما ميتاز مذكره من مؤنثه، فإن مل مييز حنوهذا التقسيم إمنا هو في

__________  
  : ومتامه-وهو من الوافر- نشده الفراء ١



  وأنت خليفة ذاك الكمال........................ ... 
أبوك مبتدأ والكاف مضاف إليه، خليفة خربه، ولدته فعل ومفعول، أخرى فاعل، وأنت : اإلعراب

  .مبتدأ، الكمال خربهمبتدأ، خليفة خربه، ذاك 
  .حيث أنثه" خليفة: "قوله: الشاهد

)٣/١٣٥٣(  

  

: أنت مطلقا؛ وهلذا وهم من استدل على تأنيث منلة سليمان عليه أفضل الصالة والسالم بقوله تعاىل
  .١} قَالَت نملَةٌ{

  .كتف ويد وعني، ومأخذه السماع: وهو ما تاؤه مقدرة حنو: وأما الثاين
  يل على أن فيه تاء مقدرة؟ما الدل: فإن قلت

  :كتيفة ويدية وعيينة، مث أشار إىل ما يعرف به التقدير بقوله: لرجوعها يف التصغري حنو: قلت
  ونحوِه كالرد يف التصغريِ... ويعرف التقدير بالضمريِ 

ه أو نعته أو حاله وحنو ذلك كتأنيث خرب" كتيفة: "والرد يف التصغري حنو" الكتف شتها: "فالضمري حنو
  .عقاب وأعقب: هندات، أو يغلب فيه حنو: أو عدده أو اإلشارة إليه أو مجعه على مثال خيص املؤنث حنو

مث اعلم أن التاء تأيت لفوائد كثرية ال حاجة هنا إىل ذكرها، فإن الناظم مل يتعرض هنا لتنبيه عليها، 
ضارب وضاربة، : ث، ويكثر ذلك يف الصفات حنووالغرض األصلي من زيادا الفرق بني املذكر واملؤن

  :رجل ورجلة، وقد اتسع يف صفات فلم تلحقها تاء الفرق وهي مخسة: ويقل يف األمساء حنو
  :صبور وشكور، وإليه أشار بقوله: فعول مبعىن فاعل حنو: األول

  أَصال وال املفْعال واملفْعيال... وال تلي فارقةً فَعوال 
فْعم لٌكَذاك....................... ... ............  

. ألنه أكثر من فعول مبعىن مفعول فهو أصل له: مبعىن فاعل؛ ألن بنية الفاعل أصل، وقال الشارح: أي
أكولة مبعىن مأكولة، وركوبة : واحترز بذلك عن فعول مبعىن مفعول؛ ألنه قد تلحقه التاء حنو. انتهى

  .ركوب وحلوب: لوبة، ورمبا حذفوها فقالوامبعىن مركوبة، وحلوبة مبعىن حم
  .٢مكسال ومهذار ومذكار: مفعال حنو: والثاين

__________  
  . من سورة النمل١٨ من اآلية ١
  .مبعىن ذكر، وإن مل يستعمل: ومذكار. الكالم الذي ال يعبأ به: الكثري اهلذر، واهلذر:  مهذار٢

)٣/١٣٥٤(  



  

  .١معطري ومنطيق: مفْعيل حنو: والثالث
  .٢مغشم: مفْعل حنو: والرابع
  :تنبيهان
فإن التاء فيهما " ملولة وفروقة: "أا قد تلي غري فارقة كقوهلم" وال تلي فارقة: "فهم من قوله: األول

  .للمبالغة؛ ولذلك تدخل يف املؤنث واملذكر
  :أشار بقوله: الثاين

 .................. وما تليه ...قِ من ذي فشا الفَرتيهذُوذٌ ف  
عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكني : "إىل أن تاء الفرق قد تلحق بعض هذه األوزان شذوذا كقوهلم

  .على القياس" امرأة مسكني: "، وحكي عن بعض العرب٣"ومسكينة
رأيت رجال قتيال وامرأة قتيال، وإىل تقييده : فتقول" قتيل وجريح: "فعيل مبعىن مفعول حنو: واخلامس

شريف وظريف، فإنه تلحقه التاء، : واحترز من فعيل مبعىن فاعل حنو". كقتيل: "فعول أشار بقولهمبعىن م
  .٤} وهي رميم{: وقد يشبه بالذي مبعىن مفعول فال تلحقه كقوله

  :وقوله
 ............... بِعإِنْ ت ...نِعتما توفَه غالبا التصوم  

رأيت : "رقة، واحترز بذلك من أن حيذف موصوفه فتلحقه التاء حنوشرط يف جتريد فعيل من التاء الفا
  .ما مل حيذف موصوف فعيل فتلحقه: فرارا من اللبس، قال يف التسهيل" قتيال وقتيلة

  :تنبيه
" رأيت قتيال من النساء: "ذكر أبو حامت أنه إذا جيء مبا يبني أنه مؤنث مل تلحقه التاء ألمن اللبس حنو

  .الق املصنف ليس جبيدوعلى هذا فإط: قيل
__________  

  .كثري التعطر:  معطري١
  .بغني وشني، وهو الذي ال ينتهي عما يريده ويهواه لشجاعته:  املغشم٢
  .ال يسمع شيئا إال أيقنه: رجل ميقان أي: من اليقني، وهو عدم التردد، يقال:  ميقان٣
  . من سورة يس٧٨ من اآلية ٤

)٣/١٣٥٥(  
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  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك: الكتاب 
أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي املرادي املصري : املؤلف 
  )هـ٧٤٩: املتوىف (املالكي 

  للغويات يف جامعة األزهرعبد الرمحن علي سليمان ، أستاذ ا: شرح وحتقيق 
  دار الفكر العريب: الناشر 
  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨األوىل : الطبعة 

  ٣: عدد األجزاء 
 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل باحلواشي[

ما ال مل حيذف موصوف فعيل، أن يستعمل استعمال : ميكن أن حيمل كالمه على أن املراد بقوله: قلت
رأيت قتيلة وأكيلة : "صوف ظاهر وال منوي لدليل، فحينئذ تلحقه التاء حنواألمساء غري جار على مو

  .وقد أشار إىل هذا املعىن يف شرح الكافية". السبع
صفة ذميمة، : إىل أنه قد تلحقه تاء الفرق محال على الذي مبعىن فاعل، كقول العرب" غالبا: "وقوله

  .وخلة محيدة، فقد محل كل منهما على اآلخر
  :إىل ألف التأنيث فقالمث انتقل 

  وذات مد حنو أُنثى الغر... وألف التأنيث ذَات قَصرِ 
  :تقدم أن املقصورة أصل املمدودة وأنثى الغر غراء، مث قال

  واالشتهار يف مبانِي اُألولَى
ا، ضرب خيتص : املقصورة، وذكر هلا من األبنية املشتهرة اثين عشر بناء، وهي ضربان: يعين باألوىل

  .وضرب يشركها فيه املمدودة، وسأنبه على ذلك إن شاء اهللا تعاىل
لعظم -خششاء :  ومل ترد إال امسا، وهو بناء مشترك، ومثال املمدود-للداهية-أُربى : فُعلَى حنو: األوىل

  . وعشراء-خلف األذن
 ومصدرا كرجعي وصفة كطُوىل، ١فُعلَى، وهو خمتص باملقصورة، ويكون امسا غري مصدر كبهمى: الثاين

جعلت األلف للتكثري أو لإلحلاق على من يثبت بناء فعلل، وما رواه ابن : وأما قوهلم ماة فشاذ، وقيل
  .األعرايب من صرف دنيا شاذ

  .٢فَعلَى، وهو مشترك، فمثال املقصورة امسا بردى، وصفة كحيدى، ومصدرا حنو مرطى: الثالث



__________  
  .أثبتت البهمى: أمت األرض: نبت، يطلق على الواحد واجلمع، أو واحدته ماة، يقال اسم ل١
أي : مرطت الناقة: حييد عن ظله لنشاطه، ومرطى: يقال محار حيدى؛ أي:  لنهر بدمشق، وحيدى٢

  .أسرعت

)٣/١٣٥٦(  

  

  .، وال حيفظ غريها١ وابن داثَاء-ومها موضعان-قرماء وجنفاء : ومثال املمدودة
شبعى، فإن كان فعلى امسا مل : دعوى، أو صفة حنو: جرحى، أو مصدرا حنو: إذا كان مجعا حنو: لرابعا

  .٢أَرطَى وعلقى وتترى: يتعني كون ألفه للتأنيث، بل ألفه صاحلة للتأنيث واإلحلاق، ومما فيه وجهان
سكارى، وزعم : عا حنو ومل جيئ صفة إال مج-لطائر-فُعالَى، وهو خمتص باملقصورة حنو حبارى : اخلامس

  .٣مجل عالدى: الزبيدي أنه جاء صفة مفردا، وحكى قوهلم
  .للباطل-السمهى : فُعلَى، وهو خمتص باملقصور حنو قوهلم: السادس

  . ومها لضربني من املشي-سبطرى ودفقى: فعلَّى، وهو خمتص باملقصورة حنو: السابع
  .ذكرى: وفعلَى، وهو خمتص باملقصورة حن: الثامن

  :تنبيه
 إن كان -بكسر الفاء-أطلق يف قوله فعلى، وكان ينبغي أن يفصل كما فصل يف فَعلَى؛ وذلك أن فعلى 

 وال ثالث هلما، فألفه للتأنيث، وإن مل يكن مصدرا ٤حجلى أو ظرىب: ذكرى، أو مجعا حنو: مصدرا حنو
 وهي -باهلمزة-تنكري فهي للتأنيث حنو ضئزى وال مجعا، مل يلزم كون ألفه للتأنيث، بل إن مل ينون يف ال

 وإن كان ينون -وهو املولع باألكل وحده-رجل كيصى : القسمة اجلائرة، وإن نون فألفه لإلحلاق حنو
  .ذفرى، واألكثر يف ذفرى منع الصرف: يف لغة ففي ألفه وجهان حنو

__________  
  . وهي األمة١
جاءوا : قال يف القاموس: نبت، والتترى: ألدمي، والعلقىشجر ينبت يف الرمل يدبغ به ا:  األرطى٢

  .تترى، وينون
  .أي شديد:  عالدى٣
 وهي -بفتح أوله وكسر ثانيه-مجعا لظربان :  امسا لطائر، وظرىب-بفتحتني-مجعا للحجل :  حجلى٤

  .دويبة شبه اهلرة منتنة الفسو

)٣/١٣٥٧(  



  

فخرياء :  ومل جيئ إال مصدرا، واملمدودة١ثيثى وهجريىح: فعيلَى، وهو مشترك، فاملقصورة حنو: التاسع
، وهذه الثالثة متد وتقصر وال رابع هلا، والكسائي يقيس على ما مسع من فعيالء ٢وخصيصاء ومكناء

  .فيمد مجيع الباب، وغريه يقصره على السماع
 وضمها، وحكى ، وهو وعاء الطلع بفتح الفاء"كفرى: "فُعلَّى، وهو خمتص باملقصورة حنو: والعاشر

، وظاهره أن ألف سلحفاة ليست للتأنيث إال أن جتعل شاذا مثل ماة، وحكى يف ٣الفراء سلحفاة
  .، فعلى هذا يكون من األبنية املشتركة٤ وحكاه ابن القطاع-باملد-سلحفاء : التسهيل

و عامل بدخيالته ه: ، واملمدودة حنو قوهلم٥خليطى: فُعيلى، وهو مشترك، فاملقصورة حنو: احلادي عشر
  . وال حيفظ غريه-بباطن أمره: أي-

  .وهو نبت-شقارى : فُعاىل، وهو خمتص باملقصورة حنو: الثاين عشر
  :وقوله

  واعز لغري هذه استندارا...................... ... 
نية مث شرع يف ذكر أب. أن ما مل يذكره هنا من أبنية ألف التأنيث املقصورة مستندر، وفيه نظر: يعين

املمدودة مقتصرا على األوزان املشتهرة كما فعل يف املقصورة، ومجلة ما ذكره سبعة عشر وزنا، وهي 
  :خمتص باملمدود ومشترك، ويتبني بالتفصيل: أيضا ضربان

، أو مجعا يف املعىن كطرفاء، أو صفة أنثى ٦فَعالء، كيف أتى امسا كصحراء، أو مصدر كرغباء: األول
  .، وهو قليل٧ه كدمية هطالءأفعل كحمراء أو غري

__________  
  .للعادة: وهجريى. حث على الشيء إذا حض عليه، ومل جيئ إال مصدرا: مصدر للفعل:  حثيثى١
  .للتمكن: لالختصاص، ومكيناء: للفخر، وخصيصاء:  فخرياء٢
  . دويبة معروفة٣
 إمام وقته مبصر يف علم كان: قال ياقوت.  هو علي بن جعفر بن حممد بن عبد اهللا املعروف بالقطاع٤

  .العربية، ولد يف العاشر من صفر سنة ثالث وثالثني وأربعمائة
أربع : أبنية األمساء وحواشي الصحاح وغريمها، ومات يف صفر سنة مخس عشرة، وقيل: ومن مؤلفاته

  .ودفن بقرب ضريح اإلمام الشافعي. عشرة ومخسمائة
  .لالختالط:  خليطى٥
  .إذا أراد ما عندهمصدر رغب إليه :  رغباء٦
: املطر الذي ليس فيه رعد وال برق، وهطالء: الدمية: ودمية هطالء. لغري أنثى أفعل: أي:  أو غريه٧

  .متتباعة املطر



)٣/١٣٥٨(  

  

  : وإليه أشار بقوله-بفتح العني وكسرها وضمها-أفعالء : الثاين والثالث والرابع
  .......مثلث العني... أفعالء ............ 

 -بفتح الباء وكسرها وضمها-أربعاء وأربِعاء وأربعاء : اهلا قوهلم لليوم الرابع من أيام األسبوعومث
  .لدعوة اجلماعة-أجفلى : وأفعالء بفتح العني مشترك، ومثال املقصورة قوهلم

:  ذكرمها سيبويه، واملقصورة-ملكانني-عقرباء وحرمالء : فَعلَالُء، وهو مشترك، فاملمدودة: اخلامس
  . وال يكون هذا الوزن إال امسا مدا وقصرا-اسم موضع- وقرقرى -اسم امرأة-فرتىن 

 حكاه ابن دريد، وال حيفظ -وهو القصاص-فعاالء، وهو خمتص باملمدودة ومثاله قصاصاء : السادس
  .غريه

قعد : لقعد القرفصاء ومل جيئ إال امسا، وهو قليل، وحكى ابن القطاع أنه يقا: فُعلُالء، حنو: السابع
  . فعلى هذا يكون مشتركا-بالقصر-القرفصى 

  .وهو اسم موضع-عاشوراء، وهو مشترك، ومثال املقصورة بادوىل : فَاعوالء، حنو: الثامن
  .، وهو خمتص باملمدودة١قاصعاء: فَاعالء، حنو: التاسع
  .كربياء، وهو خمتص باملمدودة: فعلياء، حنو: العاشر

  . وهو مجاعة الشيوخ، وهو خمتص باملمدودة-و مشيوخاءحن-مفْعوالء : احلادي عشر
أي الناس هو، وقد أثبت ابن : ما أدرى أي الرباساء هو، أي: براساء، يقال: فَعاالء، حنو: الثاين عشر

  . فعلى هذا يكون مشتركا-اسم جبل-خزازى : القطاع فعاىل مقصورا يف ألفاظ؛ منها
  . أيضا٢كثريى: ومثال املقصورة. شترككثرياء، وهو م: فعيالء، حنو: الثالث عشر
  ، وجعله يف التسهيل من٣دبوقاء، وحروراء: فَعوالء، حنو: الرابع عشر

__________  
  .ألحد بايب جحرة الريبوع:  قاصعاء١
  .اسم البزر:  كثريى٢
  .اسم ملوضع تنسب إليه احلرورية، وهم طائفة من اخلوارج: وحروراء. اسم للعذرة:  دبوقاء٣

)٣/١٣٥٩(  

  

األبنية املختصة بألف التأنيث املقصورة، وإىل ذلك ذهب ابن عصفور وابن القطاع إىل إثبات فعوىل، 
قرية - ودقوقى -للعذرة- وديوقى -موضع-اسم أو لقب، وحضورى " عبد سنوطى"وأورد من ذلك 



  .قبيلة يف جرهم- وقطورى -بالبحرين
  .عقَاب تنوىف: ١ويف شعر امرئ القيس

  .و مشترك، وهو الصحيحوعلى هذا فه
  :وقد أشار إىل هذه األوزان الثالثة بقوله

  .... ... .....................ومطلق العني فعاال
  .أن حيركها بالفتح مع األلف وبالضم مع الواو وبالكسر مع الياء: ويعين باإلطالق

__________  
  . جزء بيت من الطويل١

  :ومتامه
  ال عقاب القواعل... .... كأن دثارا حلقت بلبونه 

 اسم رجل كان راعيا المرئ القيس، وهو دثار بن فقعس بن طريف أحد -بكسر الدال-دثارا : اللغة
بضم - اإلبل ذوات اللنب، عقاب -بفتح الالم- ارتفعت، لبونه -بتضعيف الالم-بين أسد، حلقت 

طيئ، ورواه أبو سعيد  اسم موضع يف جبال -بفتح التاء وضم النون- طائر من الكواسر، تنوىف -العني
بفتح الفاء بعدها ألف - ورواه أبو حامت تنوىف -بكسر الفاء-تنوف مثل رسول، ورواه أبو عبيدة تنوفي 

  .موضع مما يلي تنوىف:  القواعل-مقصورة
كأن عقابا : وصف هذا الشاعر راعي إبله وقد أغار أعداؤه عليها فتفرقت وشردت، فهو يقول: املعىن

  .بل فصعدت ا فوق جبل تنوىف فال يقدر على الوصول إليها الرتفاعهقد طارت ذه اإل
فعل ماض والتاء " حلقت"اسم كأن منصوب بالفتحة " دثارا"حرف تشبيه ونصب " كأن: "اإلعراب
فاعل " عقاب"جار وجمرور متعلق حبلقت وضمري الغائب العائد إىل دثار مضاف إليه " بلبونه"للتأنيث 
معطوف " عقاب"حرف عطف " ال"يه، ومجلة حلقت يف حمل رفع خرب كأن مضاف إل" تنوىف"حلقت 

  .مضاف إليه جمرور بالكسرة" القواعل"على عقاب األول 
  .على وزن فعوىل" تنوىف: "قوله: الشاهد
، ويف باب عطف النسق، وابن هشام يف عطف ٣/ ٦٥٣األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .النسق

)٣/١٣٦٠(  

  

  . وهو مشترك كما تقدم يف أبنية املقصورة-اسم موضع-جنفاء : فَعالء، حنو: شراخلامس ع
  . وهو خمتص باملمدودة-وهو ثوب خمطط يعمل من القز-سيراء : فعالء، حنو: السادس عشر



  . ونفساء، وهو مشترك كما تقدم يف املقصورة١عشراء: فُعالء، حنو: السابع عشر
  :لهوقد أشار إىل هذه الثالثة بقو

  مطلق فاء فَعالء أُخذَا... وكذا .............. 
  .واهللا أعلم

__________  
  .للناقة املرضع:  عشراء١

)٣/١٣٦١(  

  

  :املقصور واملمدود
  .هو االسم الذي حرف إعرابه ألف الزمة: املقصور

  .هو الذي حرف إعرابه مهزة قبلها ألف زائدة: واملمدود
  :ىل ضابط املقصور القياسي بقولهوكالمها مقيس ومسموع، وقد أشار إ

 فمن قبل الطر باستوج إذا اسم ...فا وكان ذا نظريٍ كاَألسحفَت  
  ثُبوت قصرٍ بقياس ظاهرِ... فَلنظريه الْمعلِّ اآلخرِ 

اعلم أن القصر واملد ال يكونان إال يف املعتل اآلخر، فكل اسم معتل اآلخر له نظري من الصحيح، يطرد 
أسف أسفا، وهو يطرد : جوِي جوى، فإن نظريه من الصحيح: ح ما قبل آخره، فهو مقصور كقولكفت

  .فتح ما قبل آخره؛ ألن فَعلَ الالزم قياس مصدره فعل
مثال " كاألسف: "من املعتل، وقوله: يعين" وكان ذا نظري: "من الصحيح، وقوله: يعين" إذا اسم: "فقوله

  .ل الطرف فتحاللصحيح الذي استوجب من قب
ليس جبيد؛ ألنه يقتضي أن شرط ذلك أن يلزم فتحه فال يكفي غلبة الفتح، " استوجب: "قوله: فإن قلت

كل املعتل اآلخر فتح ما قبل آخر نظريه الصحيح لزوما : وليس كذلك، بل هي كافية، قال يف التسهيل
 على الثالثة، ومثال ما فتح غلبة فمثال ما فتح لزوما اسم مفعول ما زاد. انتهى. أو غلبة فقصره مقيس

صهب صهوبة، : شكس شكاسة، وعلى مفعول حنو: مصدر فعل الالزم، فإنه قد جاء على فعالة حنو
  .سكر سكرا: وعلى فعل حنو

أنه استحق ذلك يف القياس فيشمل القسمني، أال ترى أن مصدر فعل " استوجب: "معىن قوله: قلت
قياس، وإن كان السماع قد ورد يف بعضه خبالف ذلك، والذي الالزم يتوجب فتح ما قبل آخره يف ال

  .يوضح لك أن هذا معىن كالمه متثيله باألسف للمستوجب الفتح، وهذا واضح



  كفعلة وفُعلة حنو الدمى... كفعلْ وفُعلْ يف جمع ما 
  مرية ومرى، وفعل: هذان من أمثلة املقصور املقيس، ففعل مجع فعلة حنو

)٣/١٣٦٢(  

  

، وإمنا وجب قصرمها ألن نظريمها من الصحيح قرب مجع قربة، وقُرب مجع ١دمية ودمى: مجع فُعلة حنو
  :قُربة، مث شرع يف بيان ضابط املمدود فقال

 قبل آخر ألف حقوما است ...رِفا عمتفاملد يف نظريه ح  
ظريه املعتل واجب املد قياسا، فاملدود أن االسم الصحيح إذا استحق زيادة األلف قبل آخره، فإن ن: يعين

: يعين" استحق: "املقيس إذا كان معتل اآلخر له نظريه يف الصحيح يطرد زيادة األلف قبل آخره، وقوله
: يف القياس سواء لزم ذلك كمصدر ما أوله مهزة وصل كما سيذكر أو غلب ومل يلزم كمفعال صفة حنو

  .٣مدعس:  جاء منه شيء على مفعل حنو، فإن نظريه من الصحيح مهذار، وقد٢مهداء
  :وقوله

  مز وصل كارعوى وكارتأَى... كمصدر الفعل الذي قد بدئا 
-ارعواء وارتياء : هذا مما جيب مده قياسا؛ ألن نظريه من الصحيح جتب زيادة ألف قبل آخره، فتقول

  : ألن نظريمها امحرار واقتدار، مث قال-باملد
النظري ذا قَص ذَا... رٍ وذَا والعادما وكاحلجقْلٍ كاحلبن دم  

أن ما كان معتل اآلخر وال نظري له من الصحيح يطرد فتح ما قبل آخره، أو زيادة ألف قبل : يعين
  .آخره، فال يؤخذ قصره ومده إال من السماع

الناس يف احلذاء وهو النعل، وقد صنف :  ومن املمدود مساعا-وهو العقل-احلجا : فمن املقصور مساعا
  .ذلك كتبا فال نطول بكثرة األمثلة

  :تنبيه
مث ختم الباب بالكالم على قصر املمدود ومد . كالمه خمصص كما قيل مما تقدم ذكره من ألفي التأنيث

  :املقصور فقال
 عمجذي املد اضطرارا م روقَص ...قَعي لْفخب كْسعليه والع  

ينصرف، فلذلك أمجع على جوازه، ومد املقصور شبيه مبنع ما قصر املمدود للضرورة يشبه صرف ما ال 
  يستحق الصرف؛ فلذلك اختلف فيه فمنعه

__________  
 وهي الصورة من العاج وحنوه والصنم، واملراد ا هنا الصورة، ورمبا تستعار -بضم الدال- الدمية ١



  .للذات اجلميلة
  .املرأة الكثرية اإلهداء:  املهداء٢
  .ح الذي يطعن بهالرم:  املدعس٣

)٣/١٣٦٣(  

  

مجهور البصريني مطلقا، وأجازه مجهور الكوفيني مطلقا، وفصل الفراء فأجاز مد ما ال موجب لقصره 
  :١كالعىن، ومنع مد ما له موجب قصر كسكرى، والظاهر جوازه لوروده، كقول العجاج

  تعاقُب اإلهاللِ بعد اإلهاللْ... واملرء يبليه بِالَء السربالْ 
  :٢وقول اآلخر

  ينشب يف املسعل واللَّهاء... يا لك من تمر ومن شيشاء 
  .فمد اللهاء، وهي مقصورة

__________  
  . البيت من السريع١

توارده، وهو من : أي" تعاقب اإلهالل"من بلي الثوب يبلَى إذا خلَق ومعناه هنا ميتحنه " يبليه: "اللغة
  .أهل الشهر إهالال

وهي مجلة من الفعل واملفعول والفاعل هو " يبليه"مبتدأ، وخربه اجلملة اليت بعده وهي " املرء: "اإلعراب
مضاف إليه، واملعىن " السربال"منصوب على املصدرية و" بالء"مضاف إليه " اإلهالل"و" تعاقب: "قوله

" بعد"ذوف ييليه بلي كبلى السربال، وهو يف احلقيقة منصوب برتع اخلافض واجلملة صفة للمصدر احمل
  .مضاف إليه" اإلهالل"ظرف 
  .حيث مد بالء، وهو املقصور" بالء: "قوله: الشاهد

  .وإمنا يصح االستشهاد به إذا كان بكسر الباء وأما إذا فتحها فال استشهاد
  ,١٦١، واملكودي ص٣١٦٥٨ذكره األمشوين : مواضعه

و عبد اهللا البكري يف الآللئ أليب املقدام قائله أعرايب من أهل البادية، ونسبه أب: قال العيين:  قائله٢
  .الراجز، وهو من الرجز املسدس

-" ينشب" وهو الشيص أي التمر الذي مل يشتد -بشينني أوالمها مكسورة بينهما ياء-" شيشاء: "اللغة
مجع هلاة كاحلصى مجع حصاة مد " واللهاء"موضع السعال من احللق " املسعل" يتعلق -بفتح الشني

  .حلمة مطبقة يف أقصى سقف احلنك: اللهاةو. للضرورة
  :وقبله



  وعلمت ذاك مع اجلزاء... قد علمت أخت بين السعالء 
  ... .........................أن نعم مأكوال على اخلواء 

لك شيء من : جار وجمرور خرب ملبتدأ حمذوف، أي" لك"حرف نداء وقصد به هنا التنبيه " يا: "اإلعراب
ومن "من زائدة ومتر مبتدأ ولك خربه مقدما، ويف زيادة من يف اإلثبات خالف : قيلللبيان و" من"متر 

يف "فعل مضارع والفاعل ضمري، واجلملة يف حمل اجلر على الوصفية " ينشب"عطف عليه " شيشاء
  .عطف عليه" واللهاء"جار وجمرور " املسعل
  .حيث مده للضرورة" اللهاء: "قوله: الشاهد
  .٢١٣٢٩، وابن الناظم، وابن عقيل ٣١٦٥٩ين ذكره األمشو: مواضعه

)٣/١٣٦٤(  

  

  :١وقال طرفة
  وكشحان مل ينقص طواَءمها احلبل... هلا كَبد ملساُء ذات أسرة 

وممن وافق الكوفيني على جواز ذلك ابن والد وابن خروف، وزعما أن سيبويه استدل على جوازه يف 
  .ورمبا مدوا فقالوا منابري: الشعر بقوله

 ٢"يكَاد سناء برقه: "فزيادة األلف قبل آخر املقصور كزيادة هذه الياء، وأما قراءة طلحة:  ابن والدقال
  . فشاذ؛ إذ مل تثبت لغة، وميكن أن يكون أراد العلو ال الضوء-باملد-

حكي اإلمجاع على قصر املمدود، فليس كذلك؛ ألن مذهب الفراء منعه فيما له قياس يوجب : فإن قلت
  .مده حنو فعالء أفعل

  .هو جممع على جوازه يف اجلملة وإن وقع اخلالف يف بعض املواضع، والصحيح جوازه مطلقا: قلت
  :٣ورد مذهب الفراء بقول الشاعر

  صفْرا كَلَون الفرس األشقَرِ... وأنت لَو باكَرت مشمولةً 
__________  

  .يلهو طرفة بن العبد البكري، وهو من الطو:  قائله١
وهو تأنيث أملس، وهو اللني، " ملساء"بطن ووسط، ومنه كبد القوس، وهو مقبضها : أي" كبد: "اللغة

أراد ا اخلطوط اليت تكون على البطن، كما يكون يف الكف " أسرة"من املالسة، وهو ضد اخلشونة 
خلاصرة إىل الضع تثنية كشح، وهو ما بني ا" كشحان "-بكسرالسني وفتح الراء-واجلبهة واحدها سر ر
أراد أا " مل ينقص طواءمها"الكشحان ما انضمت عليه األضالع من اجلنني : اخللفي، وقال األعلم

  .االمتالء: مخيصة البطن ليست مبفاضة، وأصل احلبل



صفة بعد صفة " ذات"صفة لكبد " ملساء"مبتدأ مؤخر " كبد"جار وجمرور خرب مقدم " هلا: "اإلعراب
حرف نفي وجزم وقلب " مل"وهلا كشحان : كبد، أي: عطف على قوله" وكشحان"مضاف إليه " أسرة"
  .فاعل ينقص" احلبل"مفعول به ومضاف إليه " طواءمها"فعل مضارع جمزوم بلم " ينقص"

  .حيث مد الطواء، واملعروف فيه القصر" طواءمها: "قوله: الشاهد
  . من سورة النور٤٣ من اآلية ٢
  . املغرية بن عبد اهللا، وهو من الطويلهو األقيشر، وامسه:  قائله٣

" صفرا"أراد ا اخلمر، إذا كانت باردة الطعم " مشمولة"لو بادرت وأسرعت " لو باكرت: "اللغة
  . =فقلت: وروي" وأنت"صهباء : ويروى

)٣/١٣٦٥(  

  

  :كيفية تثنية املقصور واملمدود ومجعهما تصحيحا
إذا : ما لوضوح تثنية غريمها ومجعه، قال يف شرح الكافيةتقدم حد املقصور واملمدود، وإمنا اقتصر عليه

قصدت تثنية اسم ومل يكن مقصورا وال ممدودا فتح آخره ووصل بإحدى العالمتني املذكورتني يف باب 
  .اإلعراب

  إِنْ كَانَ عن ثالثة مرتقيا... آخر مقصورٍ تثَني اجعلْه يا 
معطيان : مستدعى، فتقول: منتمى، والسادسة حنو: ة حنومعطى، واخلامس: مشل األلف الرابعة حنو

  :ومنتميان ومستدعيان بقلب األلف ياء يف مجيع ذلك وال نظر إىل أصلها، مث قال
  واجلامد الذي أُميل كمىت... كذا الذي اليا أصله حنو الفىت 

العصا، : نقلبة عن واو حنوالفىت، وم: منقلبة عن الياء حنو: إذا وقعت ألف املقصور ثالثة فلها أربعة أقسام
وهو -الددا : كل ألف يف حرف أو شبهه، وجمهولة األصل حنو: إذا ومىت، واملراد ا: وأصلية وهي

 فإن ألفه ال يدرى هل هي عن ياء أو عن واو؟ ألن األلف يف الثالثي املعرب ال تكون إال منقلبة -اللهو
  .عن أحدمها

فتيان، وأما املنقلبة عن الواو فتقلب : ثنية ياء ردا إىل أصلها حنو قولكفأما املنقلبة عن الياء فتنقلب يف الت
  .عصوان: واوا ردا إىل أصلها أيضا حنو قولك

  :وأما األصلية واهولة ففيها ثالثة مذاهب
بليان : بلى ومىت، فتقول:  أن يعترب حاهلما باإلمالة فإن أميال ثنيا بالياء، حنو-وهو املشهور-: األول

على، وإذا مسمى ما علوان وإذوان، وهذا مذهب سيبويه، وبه جزم :  وإن مل مياال فبالواو حنوومتيان،
  .هنا



__________  
فعل " باكرت"للشرط " لو"فعل وفاعل، عطف على قوله تقول يف بيت سابق " فقلت: "اإلعراب= 

" الفرس"ر ا الكاف للتشبيه ولون جمرو" كلون"صفة ملشمولة " صفرا"مفعوله " مشمولة"وفاعل 
  .يف بيت بعده-رحت ويف رجليك : صفة للفرس وجواب لو هو قوله" األشقر"مضاف إليه 

  .حيث قصرها وهي ممدودة" صفرا: "قوله: الشاهد
  .٣/ ٦٥٨ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٣٦٦(  

  

اختيار ابن أن ألفهما إن أميلت أو قلبت ياء يف موضع ما ثنيت بالياء، وإال فبالواو، وهذا : والثاين
فعلى هذا يثىن على وإىل ولدى بالياء النقالب ألفهن ياء مع الضمري، . عصفور، وبه جزم يف الكافية

  .وعلى األول يثنيان بالواو، والقوالن عن األخفش
  .أن األلف األصلية واهولة يقلبان ياء مطلقا: والثالث
  :تنبيهان
هنا ما مل يعرف له اشتقاق، وقد عرب بعضهم عن يشمل األلفني، فإن اجلامد " جامد: "قوله: األول

  .األصلية باهولة
 ولقا مبعىن ملقى ال يعبأ به، ونوزع يف املثالني، -مبعىن فرد-مثل يف شرح التسهيل اهولة خبسا : والثاين

أما خسا فقال يف املخصص يكتب يف األلف من خساء مهموزا، وأما لقى فنص ابن جين على أن ألفه 
وهو مبعىن ملقى فهو فعل مبعىن مفعول، واملعىن أنه خلساسته وكونه تافها يلقاه كل أحد فال عن ياء 

  .يأخذه
  :وقوله

فواوا األل قْلَبرِ ذا تيف غَي  
اإلشارة إىل األنواع اليت تقلب ألفها ياء وهي ما كانت ألفه رابعة فصاعدا أو ثالثة منقلبة عن ياء أو 

ما ألفه ثالثة منقلبة عن : ا عدا ذلك تقلب ألفه واوا، وهو نوعان؛ أحدمهاأصلية أو جمهولة وأميلت، وم
  .ما ألفه أصلية أو جمهولة ومل متل، وتقدم متثيل ذلك: واآلخر. واو

  :وقوله
لُ قد أُلفا ما كان قَبهلوأَو  

  :من العالمة املذكورة يف باب اإلعراب، مث انتقل إىل املمدود فقال: يعين
  و ثنياوما كصحراء بوا



  .أن ما كانت مهزته للتأنيث فإذا ثين تقلبها واوا فتقول يف صحراء صحراوان، وكذلك ما أشبهه: يعين
  :وقوله

  وحنو علباء كساء وحياء....................... ... 
  ............ ... .......................بواو أو مهز

ن أصل حنو كساء وحياء فهمزة كساء عن واو وأصله  أو منقلبة ع١أن ما مهزته لإلحلاق حنو علباء: يعين
قلبهما واوا : كساو، ومهزة حياء عن ياء وأصله حياي، فهذان النوعان جيوز يف مهزما وجهان

علباءان وكساءان : علباوان وكساوان وحياوان، وعلى الثاين: وتصحيحهما، فتقول عن األول
  .وحياءان

__________  
  . صفة العنقاسم لبعض أعصاب:  العلباء١

)٣/١٣٦٧(  

  

  أي الوجهني أجود؟: فإن قلت
. ذكر املصنف وفاقا لبعضهم أن قلب اليت لإلحلاق أوىل من تصحيحها واملنقلبة عن أصل بالعكس: قلت

ونص سيبويه واألخفش على أن إقرار اهلمزة فيهما أحسن إال أن سيبويه ذكر أن القلب يف اليت لإلحلاق 
  :أصل، مع اشتراكهما يف القلة، وقولهأكثر منه يف املنقلبة عن 

  ................صحح ... وغري ما ذكر .......... 
قَراء : أن غري ما ذكر من أقسام املمدود تصحح مهزته يف التثنية، ويعين بذلك ما مهزته أصلية حنو: يعين

  .١قراءان ووضاءان: ووضاء، فإنه مل يبق من أقسام املمدود غريه، فتقول فيهما
واحلاصل أن املمدود أربعة أقسام؛ ألن مهزته إما أصلية أو مبدلة من أصل أو مبدلة من ياء اإلحلاق أو 

  .مبدلة من ألف التأنيث، وقد عرفت أحكامها
  :تنبيه

املمدود على أربعة أضرب؛ ألن مهزته إما زائدة وإما أصلية، والزائدة إما للتأنيث حنو : قال الشارح
، واألصلية إما بدل حنو كساء ورداء وحياء، وإما غري بدل ٢إلحلاق كعلباء وقوباءمحراء وصحراء وإما ل

وفيه جتوز؛ ألن اهلمزة يف محراء وحنوه ليست زائدة للتأنيث، بل مبدلة من . انتهى. حنو قراء ووضاء
لزائدة األلف الزائدة للتأنيث عند اجلمهور، وكذلك اهلمزة يف علباء وحنوه إمنا هي مبدلة من الياء ا

  :وقوله. لإلحلاق، وتسمية مهزة كساء وحنوه أصلية إمنا هو باعتبار ما نشأت عنه
 ..... ... ...........................روما شذ على نقل قُص  



يشري به إىل أن الذي يقاس عليه يف تثنية املقصور واملمدود هو ما سبق ذكره، وما ورد خبالفه فهو شاذ 
  .ال يقاس عليه

  :ذي شذ يف املقصور فثالثة أشياءأما ال
 وقد يطلقان على جانب الرأس وحنوه، والقياس مذْريان؛ ألن -ومها طرفا األلية-قوهلم مذْروان : األول

  ألفه رابعة، وعلة تصحيحه أنه مل يستعملها مثىن،
__________  

  .احلسن الوجه: الوضيء أي: املتعبد، والوضاء: الناسك أي:  القراء١
  .مرض جلدي معروف، يظهر على اجللد على شكل بقع بيضاء مستديرة صغرية مث تتسع: اء القوب٢

)٣/١٣٦٨(  

  

التايل ال يفرد ألبتة، وحكى أبو عبيد عن أيب عمرو مذري مفردا، وحكي عن أيب عبيدة : قال أبو علي
  .مذري ومذريان على القياس

وهو - وضغطري ١ن وضغطَران يف خوزيلخوزال: حذف ألف املقصور خامسة فصاعدا لقوهلم: والثاين
  . وال يقاس على ذلك خالفا للكوفيني-األمحق

رضيان يف رضى وقياسه رضوان؛ ألنه من ذوات الواو، وقاس الكسائي على ما : قوله بعضهم: والثالث
  .ندر من ذلك، فأجاز تثنية حنو رضى وعال من ذوات الواو املكسورة األول واملضمومة بالياء

  :ذي شذ يف املمدود فخمسة أشياءوأما ال
  .محراءان: إقرار مهزة التأنيث كقوهلم: األول
وحكى النحاس أن الكوفيني أجازوا . وكالمها نادر، انتهى: قال املصنف. قلبها ياء حنو محرايان: والثاين

  .فيها اإلقرار، وحكى غريه أن قلبها ياء لغة فزارة
  .قاصعان، وقاس عليه الكوفيون: وه، قالواحذف األلف واهلمزة من قاصعاء وحن: والثالث
انتهى، ونقله . وال يقاس عليه خالفا للكسائي: قلب مهزة كساء وحنوه ياء، ويف التسهيل: والرابع

  .أبوزيد لغة عن فزارة
ويف كالم . انتهى. ورمبا قلبت قلبت األصلية واوا: قلب األصلية واوا، قال يف التسهيل: واخلامس

واحلاصل أن املقيس عليه قلب املبدلة من ألف : ه مل يسمع، وقال يف شرح التسهيلبعضهم ما يقتضي أن
التأنيث واوا وسالمة األصلية وإجازة وجهني يف امللحقة مع ترجيح القلب، وإجازة وجهني يف املبدلة من 

  .أصل مع ترجيح السالمة، وما سوى ذلك حيفظ وال يقاس عليه إال عند الكسائي، وقد تبني ذلك
لَى واحعٍ عممن املقصورِ يف ج فال... ذكَماملثىن ما به ت دح  



__________  
  .مشية فيها تثاقل وتبختر:  اخلوزىل١

)٣/١٣٦٩(  

  

اجلمع الذي على حد املثىن هو اجلمع املذكر السامل، فإذا مجع االسم هذا اجلمع وكان مقصورا حذف 
جاء األعلون : بل األلف لتشعر باأللف احملذوفة، فتقولاللتقاء الساكنني وأبقيت الفتحة اليت كانت ق

  :ورأيت األعلني، وقد أشار إىل إبقاء الفتحة، وعلة إبقائها بقوله
فذا مبا حرعشأبقِ م والفتح  

وقد فهم من إطالقه أنه ال فرق فيما ألفه زائدة وما ألفه غري زائدة، وهذا مذهب البصريني، وأما 
أم أجازوا ضم ما قبل الياء مطلقا، ونقله املصنف عنهم يف ذي األلف الزائدة حنو الكوفيون فنقل عنهم 

فإن كان أعجميا حنو عيسى أجازوا فيه الوجهني؛ الحتمال :  قال يف شرح التسهيل-مسمى به-حبلى 
  .الزيادة وعدمها

  :تنبيه
ا ذكر من الضم والكسر، ظاهر كالمه يف التسهيل وشرحه أن الكوفيني جيزمون يف ذي األلف الزائدة مب

وأجاز الكوفيون ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء يف املقصور الذي ألفه : وقال يف شرح الكافية
  .زائدة، فظاهره أم جييزون الوجهني، وهو الظاهر من نقل غريه

  .مل يذكر هنا حكم غري املقصور إذا مجع على حد املثىن: فإن قلت
العتذار عن اقتصاره هنا على املقصور واملمدود، وملا كان حكم مهزة قد تقدم أول الباب ا: قلت

املمدود يف مجع التصحيح كحكمها يف التثنية مل يعد ذكره يف اجلمع إحالة على التثنية، وكان ينبغي أن 
ينبه على أن ياء املنقوص حتذف يف اجلمع على حد املثىن، ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء 

  ".جاء القاضون ورأيت القاضني: "فتقول
واحلاصل أن حكم اموع على حد املثىن يف الصحة والتغيري كحكم املثىن إال املقصور واملنقوص، فإن 

  .آخرمها حيذف
  :مث انتقل إىل اجلمع باأللف والتاء فقال

 ... ....................فبتاٍء وأَل هتعموإِنْ ج  
  ... ..........................تثنيه فاأللف اقلب قلبها يف ال

)٣/١٣٧٠(  

  



أا إن كانت رابعة فصاعدا " قلبها يف التثنية: "للمقصور، ومعىن قوله" وإن مجعته: "الضمري يف قوله
  .قلبت ياء، وإن كانت ثالثة فعلى التفصيل املتقدم

  .هما إذا ثنياكحكم: ما حكم املمدود واملنقوص إذا مجعا باأللف والتاء؟ قلت: فإن قلت
فاحلاصل أن حكم اموع باأللف والتاء كحكم املثىن مطلقا إال يف حذف تاء التأنيث مما هي فيه، كما 

  .سيأيت
مل ذكر حكم املقصور إذا مجع باأللف والتاء ومل يذكر حكم املمدود وكالمها موافق للتثنية، : فإن قلت

  ثنية أو يذكرمها إيضاحا؟فكان حقه أن يترك ذكرمها استغناء مبا تقدم يف الت
ملا كان حكم املمدود يف مجعي التصحيح واحدا مل يذكره استغناء بذكره يف التثنية خبالف املقصور : قلت

  .فإنه خالف التثنية يف أحد اجلمعني ووافقهما يف اآلخر
  :وقوله

 ... .......................هيحنت نوتاَء ذي التا أَلزِم  
لتأنيث حتذف عند تصحيح ما هي فيه؛ لئال جيمع بني عالميت التأنيث، ويعامل االسم بعد أن تاء ا: يعين

مسلمات، وإذا كان قبلها ألف قلبت على حد قلبها يف : حذفها معاملة العاري منها فتقول يف مسلمة
معطيات؛ : قطوات؛ ألا عن واو، ويف معطاة: فتيات؛ ألا عن ياء، ويف قطاة: التثنية، فتقول يف فتاة

ألا رابعة، وإذا كان قبلها مهزة تلي ألفا زائدة صححت إذا كانت أصلية حنو قراءة وقراءات، وجاز 
  .نباءات ونباوات، كما يفعل يف التثنية: فيها القلب والتصحيح إن كانت بدال من أصل حنو نباءة فيقال

  ا شكلْإتباع عني فاَءه مب... والسالم العين الثالثي امسا أنِلْ 
  مختتما بالتاء أو مجردا... إنْ ساكن العني مؤنثا بدا 

أن ما مجع باأللف والتاء وحاز الشروط املذكورة يف هذين البيتني تتبع عينه فاءه يف احلركة، فتفتح : يعين
  .إن كانت الفاء مفتوحة وتضم إن كانت الفاء مضمومة وتكسر إن كانت الفاء مكسورة

)٣/١٣٧١(  

  

  :وط املذكورة مخسة، وأنا أذكرها على ترتيبهاوالشر
 فليس فيه إال ١أحدمها املشددة حنو جنة وجِنة وجنة: أن يكون سامل العني، واحترز به من نوعني: األول

ضرب قبل حرف العلة فيه حركة جتانسه حنو تارة : ما عينه حرف علة، وهو ضربان: واآلخر. التسكني
: اله، وذكر ابن اخلباز يف سورة الفتح ونسب إىل الوهم، ويف املصباحودولة ودمية، فهذا يبقى على ح

وضرب قبل حرف العلة فيه فتحة حنو جوزة وبيضة، وهذا .  يف مجيع الباب-بالفتح-هذيل تقول دميات 
  .لغة هذيل اإلتباع، ولغة غريهم اإلسكان، وسيأيت ذكره عند إشارة الناظم إليه: فيه لغتان



  .علم للضبع فإنه يبقى على حاله-الثيا، واحترز به من الرباعي حنو جيأل أن يكون ث: الثاين
  . وحلوة، فليس فيها إال التسكني٢أن يكون امسا، واحترز به من الصفة حنو ضخمة وجِلْفة: الثالث
  .أن يكون ساكن العني، واحترز به من متحرك العني، حنو شجرة ونِبقة ومسرة، فإنه ال يغري: الرابع

 أن يكون مؤنثا، واحترز به من املذكر حنو بكر، فإنه ال جيمع باأللف والتاء فال يكون اإلتباع :اخلامس
املذكور، وال يشترط أن يكون فيه تاء التأنيث، فلذلك سوى بني املختتم بتاء التأنيث وارد منها، 

فإذا مجعت هذه املثل فمثال املختتم بالتاء جفنة وسدرة وغرفة، ومثال ارد منها دعد وهند وجمل، 
جفنات وسدرات وغرفات : وحنوها باأللف والتاء تبعت عينها فاءها جلمعها للشروط املذكورة فتقول

  .ودعدات وهندات ومجالت
  :تنبيه

منع الفراء إتباع الكسرة إال أن يسمع فيحفظ وال يقاس عليه، وحجته أن فعالت تتضمن فعال وهو 
  .نه أخف من فعل، فإن تصرف أدى إىل استعماله فال ينبغي أن جيتنبوزن أمهل إال ما ندر كإبل، ورد بأ

__________  
  .الوقاية: اجلنون واجلن، وبضمها: بفتح اجليم البستان، وبكسرها:  اجلنة١
  . وهو الرجل اجلايف-مؤنث جلف-بكسر اجليم :  جلفة٢

)٣/١٣٧٢(  

  

  :وقوله
 الفتحِ أو التايل غري كِّنبالف... وس اخفِّفْهووا قد رتح فكُل  

أنه جيوز يف العني بعد الفاء املضمومة أو املكسورة وجهان مع اإلتباع، ومها اإلسكان والفتح، : يعين
: فاتضح بذلك أن يف حنو سدرة وهند من مكسور الفاء ومجل وغرفة من مضموم الفاء ثالث لغات

إال اإلتباع، وال يسكن إال يف الضرورة، وأما حنو جفنة ودعد فال جيوز فيه . اإلتباع واإلسكان والفتح
شبه : اعتالل المه حنو ظبيان، واآلخر: وذكر يف التسهيل أنه جيوز فيه اإلسكان اختيارا ألمرين؛ أحدمها

الصفة حنو أهل وأهالت، ومل يستثنِ أكثرهم هذين النوعني، واألول حكاه ابن جين عن قوم من العرب، 
  .فإذا صح النقل وجب قبوله

  :نتنبيها
إىل ثبوت هذه اللغات نقال عن العرب خالفا ملن زعم أن الفتح يف " فكال قد رووا: "أشار بقوله: األول

حنو غرفات إمنا هو على أنه مجع غرف، ورد بأن العدول إىل الفتح ختفيفا أسهل من ادعاء مجع اجلمع، 
  .بالفتح-" ثالث غُرفات: "ورده السريايف بقوهلم



لي واجلماعة أن السكون يف حنو غرفات ختفيف عن الضم وليس على األصل، مذهب أيب ع: الثاين
واستدل أبو علي بأن السكون مل جيئ يف املفتوح على األصل إال نادرا يف الشعر فال حيمل عليه الشائع 

الكثري، وكذلك الفتح عندهم ختفيفا عن الضم، عدلوا عن الضم إليه، وذهب بعضهم إىل الفتح إتباع ملا 
ومن العرب من يدع العني ساكنة، فهذا :  وان التسكني تسليم للمجموع، واستدل بقول سيبويهبعد،

موافقة أيب علي " وسكن التايل الفتح أو خففه بالفتح: "دليل على أنه سكون األصل، وظاهر قوله
  .واجلماعة

  ................وزبية... ومنعوا إِتباع حنو ذروه 
 الكسرة فيما المه واو، وإتباع الضمة فيما المه ياء؛ الستثقال الكسرة قبل أن العرب منعوا إتباع: يعين

  .الواو والضمة قبل الياء، وال خالف يف ذلك
  :وقوله

)٣/١٣٧٣(  

  

  وشذ كسر جروه...................... ... ..... 
كسر قبل  حكاه يونس وهو يف غاية الشذوذ؛ ملا فيه من ال-بكسر الراء-جِروات : إشارة إىل قوهلم

  .الواو
  :تنبيهات

  .قد ظهر ذا أن إلتباع الكسرة والضمة شرطا آخر غري الشروط السابقة: األول
  .؛ إذ مل يتعرض ملنع غري اإلتباع١فهم من كالمه جواز اإلسكان والفتح يف حنو ذروة وزبية: الثاين

ة، ومنع بعض البصريني اإلتباع يف فهم أيضا من إطالقه جواز اللغات الثالث، يف حنو خطوة وحلي: الثالث
كما مل حيفلوا باجتماع ضمتني : حنو حلية؛ ألن فيه توايل احلركات مرتني قبل الياء قال ابن عصفور

  .والواو، كذلك مل حيفلوا باجتماع كسرتني والياء
  قَدمته أو ألناس انتمى... ونادر أو ذو اضطرارٍ غري ما 

لباب خمالفا ملا تقدم فهو إما نادر، وإما ضرورة، وإما لغة قوم من العرب، فمن أن ما ورد من هذا ا: يعين
 وقياسه اإلسكان؛ ألنه صفة، وال يقاس عليه، خالفا لقطرب، -٢بالفتح-كَهالت : النادر قول بعضهم

 مجع عري وهي الدابة اليت حيمل عليها، -بكسر العني وفتح الياء-" عيرات: "ومنه قول مجيع العرب
 -وهو احلمار-مجع عير : بفتح العني، قال املربد" عريات"العري مؤنث، وذهب املربد والزجاج إىل أنه و

  . وهو مؤنث، ومنه جروات كما تقدم٣مجع عري، الذي يف الكتف أو القدم: وقال الزجاج
__________  



  .بكسر الذال وضمها كما يف القاموس، وهو أعلى الشيء:  ذروة١
  .ي وسكون الباء وفتح الياء، وهي حفرة األسدبضم الزا: وزبية

  .مجع كهلة، وهي اليت جاوزت ثالثني سنة:  كهالت٢
  . وهو العظم الناتئ يف وسط الكتف أو وسط القدم٣

)٣/١٣٧٤(  

  

  :١ومن الضرورة قوله
  فتستريح النفس من زفْراتها

  .وقياسه الفتح
. جوزة وبيضة، فإا لغة هذيل: عد الفاء املفتوحة حنوومن املنتمي إىل قوم من العرب فتح العني املعتلة ب

  :٢قال شاعرهم
__________  

  .مل أقف على اسم راجزه، وهو من الرجز:  قائله١
  :وقبله

  عل صروف الدهر أو دوالا
  تدلننا اللمة من ملاا

مها : ، وقيل مجع دولة يف املال، وبالفتح يف احلرب-بضم الدال-" الدوالت"لغة يف لعل " عل: "اللغة
  . وهي الشدة-مجع زفر-" زفراا"بالفتح الشدة " اللمة"من اإلدالة، وهي الغلبة " تدلننا"واحد 

حرف " أو"مضاف إليه " الدهر"اسم لعل " صروف"حرف من احلروف املشبهة بالفعل " عل: "اإلعراب
 -بالنصب-" اللمة"ل مجلة من الفعل والفاعل واملفعول خرب لع" تدلننا"عطف عليها " دوالا"عطف 

اللمة الكائنة من ملاا : جار وجمرور يف حمل نصب صفة لقوله اللمة تقديرها" من ملاا"مفعول ثان لتدلننا 
جار " من زفراا"فاعل " النفس" فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء -بالنصب-" فتستريح"

  .وجمرور متعلق بنستريج
  .كن الفاء فيها إلقامة الوزن، والقياس حتريكهاحيث س" زفراا: "قوله: الشاهد
  ,١٦٤، واملكودي ص١٢٩، وابن الناظم، والسيوطي ص٣/ ٦٦٨ذكره األمشوين : مواضعه

  .هو شاعر من هذيل ميدح مجله، وهو من الطويل:  قائله٢
  :وعجزه

  رفيق مبسح املنكبني سبوح



اسم فاعل من راح يروح " رائح"ة صاحب بيضات ومالزم هلا وهو مجع بيض: أي" أخو بيضات: "اللغة
اسم فاعل من تأوب، إذا جاء يف " متأوب"السري وقت العشي، واملراد راجع إىل عشه : رواحا، والرواح

  .حسن اجلري" سبوح"عليم بتحريكهما يف السري " رفيق مبسح"أول الليل 
 الذي له بيضات حيرص إن مجلي يف سرعة سريه كذكر النعام: ميدح الشاعر اهلذيل مجله فيقول: املعىن
  .فهو يسعى ليال وارا بسرعة ومهارة؛ ليصل إليها ويطمئن عليها. عليها

صفتان ألخ " رائح متأوب"مضاف إليه " بيضات"هو أخو : خرب ملبتدأ حمذوف، أي" أخو: "اإلعراب
  .وجيوز يف سبوح أن جتعل خربا ثانيا للمبتدأ" رفيق وسبوح"وكذلك 

  .يث فتح العني إتباعا حلركة الفاء، واالسم ثالثي معتل العنيح" بيضات: "قوله: الشاهد
، وابن الناظم، واملكودي ٤/ ٩١، وابن هشام ٣/ ٦٦٨األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١٦٤ص

)٣/١٣٧٥(  

  

  أخو بيضات رائح متأوب
واهللا . عتالل المه كما تقدم، ومنه إسكان العني يف حنو ظبية؛ ال١} ثَلَاثُ عورات لَكُم{: وبلغتهم قرئ

  .أعلم
__________  

  . من سورة النور٥٨ من اآلية ١

)٣/١٣٧٦(  

  

  :مجع التكسري
وقسم املصنف التغيري إىل ستة أقسام؛ ألنه . وهو االسم الدال على أكثر من اثنني بتغيري ظاهر أو مقدر

كل حنو أَسد وأُسد، أو بزيادة ، أو بنقص كتخمة وتخم، أو تبديل ش١إما بزيادة حنو صنو وصنون
  .وتبديل شكل حنو رجل ورجال، أو بنقص وتبديل شكل حنو قضيب وقُضب، أو ن كغالم وغلمان
واعترض بأنه ال حترير فيه؛ ألن صنوان من زيادة وتبديل شكل، وختم من نقص وتبديل شكل؛ ألن 

  .احلركات اليت يف اجلمع غري احلركات اليت يف املفرد
  .ومل يرد غري هذه األربعة:  قيل٢ املقدر يف حنو فُلْك ودالص وهجان وشمال للخلْقةوالتغيري

 -وهو القوي اجلايف-" رجل عفْتان: "وليس كذلك، بل ذكر يف شرح الكافية من ذلك قوهلم: قلت



كا  فتكون منها، ومذهب سيبويه أن فل٣"نوق كناز"و" ناقة كناز"، وحكى ابن سيده "ورجال عفتان"
وبابه مجع تكسري، فيقدر يف ذلك زوال حركات املفرد وتبدهلا حبركات مشعرة باجلمع، ففلك إذا كان 

مفردا كقُفْل، وإذا كان مجعا كبدن، وكذلك تقول يف سائرها، ودعانا إىل ذلك أم قالوا يف تثنيته 
هذا : احد وغريه، حني قالوافلكان، فعلم أم مل يقصدوا به ما قصدوا جبنب وحنوه مما اشترك فيه الو

جنب، وهذان جنب، وهؤالء جنب، فالفارق عنده بني ما يقدر تغيريه وما ال يقدر تغيريه وجود التثنية 
 اسم مجع -يعين باب فلك-واألصح كونه : وعدمها، وقال املصنف يف باب أمثلة اجلمع من التسهيل

  .مستغنيا عن تقدير التغيري
  .فإن واحده قد تغري للجمع" جفَنات، ومصطفين: " حنوالتكسريمجع يرد على حد : فإن قلت

__________  
-واالثنان صنوان . إذا خرج خنلتان أو ثالث من أصل واحد فكل واحدة منهن صنو:  صنو وصنوان١

  . غري منون، واجلمع صنوان بتحريك النون حبسب العامل منونة-بكسر النون
. يقال للواحد واجلمع من اإلبل: وهجان. مع من الدروعللواحد وجل: أي براق، يقال:  دالص٢

  .أي الطبيعة: واخللقة
  .مكترتة اللحم، ويستوي فيه املذكر واملؤنث: أي:  كناز٣

)٣/١٣٧٧(  

  

ليست اجلمعية مستفادة من فتح فاء جفنات وحذف ألف مصطفى، فإن تقدير السالمة فيها ال : قلت
  .خيل باجلمعية

  .ضرب للقلة، وضرب للكثرة: ومجع التكسري على ضربني
فمدلول مجع القلة بطريق احلقيقة من ثالثة إىل عشرة، ومدلول مجع الكثرة بطريق احلقيقة ما فوق 

  :العشرة إىل ما ال اية له، وبدأ بأبنية القلة فقال
 لَهعلُ مث فلَةٌ أفَعأَفْع ...لَّهق ت أفعالٌ مجوعثُم  

  . أحبر، فتية، أمجالأرغفة،: أمثلتها على الترتيب
وقد فهم من هذا أن ما بقي من أبنية مجع التكسري فهو للكثرة، وليس من أبنية القلة فُعل حنو ظُلَم، وال 

فعل حنو نِعم، وال فعلة حنو قردة خالفا للفراء، وال فَعلة حنو بررة، خالفا لبعضهم، نقله عنه ابن الدهان، 
فا أليب زيد األنصاري، نقله عنه أبو زكريا التربيزي، والصحيح أن هذه كلها وال أفعالء حنو أصدقاء خال

  .من مجوع الكثرة
  :تنبيهات



  .ذهب ابن السراج إىل أن فعلة اسم مجع، ال مجع تكسري، وشبهته أنه مل يطرد: األول
 ابن إياز عن يشارك أفعلة وأخواته يف الداللة على القلة مجع التصحيح للمذكر واملؤنث، ونقل: الثاين

هو مشترك بينهما؛ وذلك ألنه مستعمل فيهما، واألصل احلقيقة، : أنه قال يف شرح اجلمل: ابن خروف
  .واستضعفه بعض األشياخ؛ ألن اللفظ إذا دار بني ااز واالشتراك كان ااز راجحا: قال ابن إياز

ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إىل إذا قُرِنَ مجع القلة بأل اليت لالستغراق، أو أضيف إىل : الثالث
  :٢ وقد مجع األمرين قول حسان١} إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات{: الكثرة كما يف قوله تعاىل

__________  
  . من سورة األحزاب٣٥ من اآلية ١
  . =هو حسان بن ثابت األنصاري، وهو من الطويل:  قائله٢

)٣/١٣٧٨(  

  

  وأسيافنا يقْطُرن من نجدة دما... معن يف الضحى لنا الْجفنات الغر يلْ
  كأرجل والعكس جاء كالصفي... وبعض ذي بكَثْرة وضعا يفي 

أرجل، ومل جيمعوه على مثال كثرة، : قد يستغىن بوضع مثال القلة عن مثال الكثرة، كقوله يف رِجل
  .ونظريه عنق وأعناق، وفؤاد وأفئدة

 ومل جيمعوه على مثال القلة، ١ مثال الكثرة عن مثال القلة كقوهلم يف صفَاة صفيوقد يستغىن بوضع
  .ونظريه قَلْب وقلوب ورجل ورجال

واعلم أن للكالم على . ٢} ثَالثَةَ قُروٍء{: وقد يستغىن بأحدمها عن اآلخر يف االستعمال لقرينة جمازا حنو
  :مجع التكسري طريقتني

وأكثر النحويني، أن يتكلم على بنية املفرد فيقال مثال فَعل جيمع يف القلة على وهي طريق سيبويه : األوىل
  .كذا ويف الكثرة على كذا

  .وهي طريق املصنف أن يتكلم على بنية اجلمع فيقول مثال أفعل يطرد يف كذا وحيفظ يف كذا: والثانية
  :وملا شرع يف التفصيل على هذه الطريقة قال

عين حا صلٍ امسعلُ لفلُ... ا أفعجعوللرباعي امسا أيضا ي  
__________  

من " يلمعن" مجع غراء وهي البيضاء -بضم الغني-" الغر"مجع جفنة وهي القصعة " اجلفنات: "اللغة= 
  .واحد وضع موضع اجلمع ألنه جنس" دما"من شجاعة وشدة : أي" من جندة"ملع إذا أضاء ومن للبيان 

صفة " الغر"مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة " اجلفنات" خرب مقدم جار وجمرور" لنا: "اإلعراب



جار وجمرور، " يف الضحى"مجلة من الفعل والفاعل يف حمل نصب حال من اجلفنات " يلمعن"للجفنات 
مجلة من الفعل " يقطرن"أسياف مبتدأ ونا مضاف إليه " وأسيافنا"بالضحى، فالباء ظرفية مبعىن يف : وروي

  .جار وجمرور، ومن للبيان والتبعيض" من جندة"حمل خرب املبتدأ والفاعل يف 
فإن املراد ا التكثري، " أسيافنا"حيث مجعت باأللف والتاء يف القلة، وأيضا " اجلفنات: "قوله: الشاهد

  .القياس اجلفان والسيوف: وقال الركين
/ ١٨١، وسيبويه ٥/ ١٠ يف اخلزانة، وابن يعيش ٥٩٤، والشاهد ٣/ ٦٧١ذكره األمشوين : مواضعه

٢,  
  .الصخرة امللساء:  صفاة١
  . من سورة البقرة٢٢٨ من اآلية ٢

)٣/١٣٧٩(  

  

  :يعين أن أفعال أحد مجوع القلة يطرد يف نوعني من املفردات
  .أن يكون امسا، وأن يكون صحيح العني: ما كان على فَعل بشرطني؛ أحدمها: األول

  . وأوجه١أفْلُس وأَكف وأَدل وأظب: ووجه، فتقول يف هذهفَلْس وكَف ودلْو وظَبي : فشمل حنو
من الصفة، فال جيمع على أَفْعل، وندر أعبد يف عبد؛ ألنه صفة، وسهله غلبة " امسا: "واحترز بقوله

  .االمسية
  .أعني وأثوب: من معتل العني، فال جيمع على أفعل إال نادرا كقوهلم" صح عينا: "واحترز بقوله

أن يكون امسا، وأن يكون مبدة ثالثة، وأن يكون مؤنثا، وأن : ان رباعيا، بأربعة شروطما ك: والثاين
  .أعنق، وأذرع، وأعقُب، وأمين:  وذرِاع، وعقاب، وميني، فتقول فيها٢"عناق: "يكون بال عالمة حنو

ث حنو سحابة مل فإن كان صفة حنو شجاع، أو بال مدة حنو خنصر، أو مذكرا حنو محار، أو بعالمة التأني
  .جيمع على أفعل، وندر من املذكر طحال وأطحل، وغُراب وأغرب، وعتاد وأعتد، وحنوها

  :وقد أشار إىل هذه الشروط بقوله
  مد وتأنيث وعد األحرف... إِنْ كان كالعناقِ والذِّراعِ يف 

  :تنبيهات
  .فتحة أو غريها لتمثيله باملفتوح واملكسورفهم من متثيله أن حركة األول ال يشترط كوا : األول

__________  
أصلهما أدلو وأظيب فقلبت ضمة الالم والباء كسرة والواو ياء وحذفت الياء األصلية :  أدل وأظب١



  .يف أظيب واملنقبلة يف أدلو على حد احلذف يف قاض وغاز
  .أنثى املعز واجلمع أعنق وعنوق:  العناق٢

)٣/١٣٨٠(  

  

  .أن األلف وغريها من أحرف املد يف ذلك سواء" يف مد"من إطالقه فهم : الثاين
 ولوال التنبيه -وهو التعري من العالمة-التنبيه على الشرط الرابع " وعد األحرف: "فائدة قوله: الثالث

  .على هذا مل يكن له فائدة؛ ألنه صرح أوال بالرباعي
 لُ فيه مطَّرِدما أفع ا ب... وغريمن الثالثي امسرِدأفعالٍ ي  

أن أفعاال يطرد يف مجع اسم ثالثي مل يطرد فيه أفعل، وهو فَعل الصحيح العني، فاندرج يف ذلك : يعين
فَعل املعتل حنو ثوب وسيف، وغري فَعل من أوزان الثالثي، وهي فعل حنو حزب وأحزاب، وفُعل حنو 

، وفَعل حنو عضد وأعضاد، وفُعل ٢ وأوعال، وفَعل حنو جمل وأمجال، وفَعل حنو وعل١صلْب وأصالب
  .عنق وأعناق، وفُعل حنو رطب وأرطاب، وفعل حنو إبل وآبال، وفعل حنو ضلَع وأضالع
فَرخ وأفراخ، : وأما فَعل الصحيح العني، وهو الذي يطرد فيه أفعل، فال جيمع على أفعال إال نادرا حنو

ذهب ذاهب إىل اقتباسه، لذهب مذهبا حسنا، :  حىت لو قيل، ومسع من ذلك شيء كثري،٣وزند وأزناد
وذهب الفراء إىل أنه ينقاس فيما فاؤه واو حنو وهم وأوهام، أو مهزة حنو ألف وآالف ومذهب اجلمهور 

وذكر يف شرح الكافية أن أفعاال أكثر من أفعل يف فَعل الذي فاؤه واو . أنه ال ينقاس فيهما وال يف غريمها
عم وأعمام وجد وأجداد، وذكر أن مجع الذي فاؤه : وقات ووهم وأوهام، واملضاعف حنووقت وأ: حنو

  .وجه وأوجه، وأن املضاعف مل يسمع فيه أفعل إال نادرا: واو على أفعل شاذ حنو
وهذا يؤيد مذهب الفراء فيما فاؤه واو، بل يقتضي أال يكون أفعل مطردا يف هذين النوعني، وقد : قلت

  .مبخالفة الفراءصرح يف التسهيل 
  يف فُعل كقوهلم صردانُ... وغالبا أغناهم فعالنُ 

__________  
  . كل ظهر له فقار، والغليظ الشديد-بضم الصاد- الصلْب ١
  . التيس اجلبلي-بفتح الواو وكسر العني- الوعل ٢
موصل طرف : والزند. ل العود األسف-باهلاء-والزندة . العود األعلى الذي يقدح به النار:  الزند٣

  .الذراع يف الكف

)٣/١٣٨١(  

  



: صردان، ويف نغز:  كقوهلم يف صرد-بكسر الفاء-أن الغالب يف فُعل أن جيمع على فعالن : يعين
، ونص يف التسهيل "غالبا: "رطب وأرطاب، وإليه أشار بقوله: ، وقد جاء بعضه على أفعال حنو١نِغزان

  .على أن أفعاال فيه نادر
  .فال ينبغي أن ميثل به فيما يطرد فيه أفعال: قلت

 دبِم يف اسمٍ مذكرٍ رباعي ...داطَّر ملَةُ عنهأفع ثالث  
طعام وأطعمة، ورغيف وأرغفة، وعمود : أن أفعلة يطرد يف مجع اسم مذكر رباعي مبدة ثالثة حنو: يعين

كتاب وكتب، ومل : عملوا فيه أفعلة قالواورمبا شذ شيء من هذا فلم يست: ٢وأعمدة، وقال املهاباذي
واحترز باالسم من الصفة وباملذكر من املؤنث، وبالرباعي من الثالثي، وباملدة الثالثة من . أكتبة: يقولوا

 -وهو صفة-شحيح وأشحة : العاري عنه، فال جيمع شيء من ذلك على أفعلة، إال ما ندر من قوهلم
- وجائز وأجوزة -وهو ثالثي- وقدح وأقدحة -ياسه أفعلوهو مؤنث، وإمنا ق-وعقاب وأعقبة 

  .اخلشبة املمتدة يف أعلى السقف:  واجلائز-وليست مدته ثالثة
  مصاحيب تضعيف أو إعاللِ... والزمه يف فَعالٍ أو فعالِ 

وزمام  وأبتة، ٣بتات:  مضاعفني حنو-بكسرها- وفعال -بفتح الفاء-أن أفعل ملتزم يف مجع فَعال : يعين
عنان وعنن، وحجاج : قَباء وأقبية، وإناء وآنية، فإن قلت قد شذ قوهلم: وأزمة، أو معتل الالم حنو

أمسية، وهو مسموع أيضا، فكان ينبغي أن : سمي، والقياس: ، وقالوا يف مجع مساء مبعىن املطر٤وحجج
  ".والزمه يف غري شذوذ: "يقول

__________  
طائر ضخم الرأس يصطاد : والصرد. ور أمحر اللون يسمى البلبل، واألنثى نغزةطري كالعصف:  النغز١

  .العصافري
  .من تالميذ عبد القاهر اجلرجاين، له شرح اللمع: قال ياقوت.  هو أمحد بن عبد اهللا املهاباذي الضرير٢
 قبله مث أدغم أصله أبتتة، فالتقى مثالن فنقلت حركة أوهلما إىل الساكن: متاع البيت، وأبتة:  بتات٣

  .أحد املثلني يف اآلخر، وكذا يقال يف أزمة
  . ما يقاد به الفرس، وبفتحها السحاب-بكسر العني- عنان ٤

  . العظم الذي ينبت عليه احلاجب-بفتح احلاء وكسرها-وحجاج 

)٣/١٣٨٢(  

  

  :وقد أشار إىل ذلك بعد بقوله: قلت
  ما مل يضاعف يف األعم ذو األلف



  .وسيأيت
   لنحو أحمر وحمرافُعلٌ

. محر: من أمثلة مجع الكثرة فُعل، وهو مطرد يف أفل فعالء، صفتني متقابلتني حنو أمحر ومحراء فتقول فيهما
كُمر :  فتقول فيهما٢ وامرأة عفالء-١للعظيم الكمرة-ومنفردين ملانع يف اخللقة، حنو رجل أكمر 

رجل :  ومل يقولوا٤ وامرأة عجزاء٣رجل آىل: خاصة حنووعفْل، فإن كانا منفردين ملانع يف االستعمال 
ونص يف شرح الكافية . أعجز وال امرأة ألياء يف أشهر اللغات؛ ففي اطراد فُعل يف هذا النوع خالف

  .على اطراده، وتبعه الشارح، ونص يف التسهيل على أن فُعال فيه حمفوظ
  فما املفهوم من كالمه هنا؟: فإن قلت

 الكافية؛ ألنه أحال على التمثيل بأمحر ومحراء، فكل ما شاه يف الوزن والوصف مجع موافقة شرح: قلت
  .مجعها، وإن خص كالمه باملتقابلني خلصوصية املثال مل يستقم خلروج املنفردين ملانع، فتعني التعميم

  :تنبيهان
  .جيب كسر فاء هذا اجلمع فيما عينه ياء حنو بيض؛ ملا سيذكر يف التصريف: األول
صحة عينه، وصحة كالمه، وعدم : جيوز يف الضرورة ضم عني هذا اجلمع بثالثة شروط: الثاين

  :٥التضعيف، كقوله
  وأنكرتنِي ذوات األعني النجلِ............................ ... 

__________  
  . مانع خلقي بأن تكون خلقة املذكر أو املؤنث غري قابلة للوصف١

  .مرة وهي حشفة الذكرالعظيم الك: واألكمر
  .اخلصية املنتفخة: شيء جيتمع يف قبل املرأة يشبه األدرة للرجل، واألدرة: العفل:  عفالء٢
كبري األلية، واألصل أأىل مزتني ثانيتهما ساكنة، فقلبت اهلمزة الثانية ألفا، وكذا الياء لتحركها :  آىل٣

  .وانفتاح ما قبلها
  .أي كبرية العجز:  عجزاء٤
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من البسيط: ه قائل٥

  :وصدره
  =طوى اجلديدان ما قد كنت أنشره 

)٣/١٣٨٣(  

  



وهو كثري، فإن اعتلت عينه حنو بيض وسود، أو المه حنو عمي وعشو، أو كان مضاعفا حنو غُر مجع 
  .أغَر، مل جيز الضم

  وفَعلَةٌ مجعا بنقلٍ يدرى..................... ... 
فَعيل حنو صيب : هذا هو رابع مجع القلة، ومل يطرد يف شيء من األبنية، بل هو حمفوظ يف ستة أوزان

وصبية، وفَعل حنو فىت وفتية، وفَعل حنو شيخ وشيخة، وفُعال حنو غالم وغلمة، وفَعال حنو غزال وغزلة، 
فما فائدة : فإن قلت. ثاين يف السيادةهو ال: وفعل حنو ثنى وثنية على وزن عدى حكاه الفارسي، والثِّىن

  وقد علم بذكره أوال أنه مجع؟" وفعلة مجعا: "قوله
إذ ال خالف "التعريض بقول ابن السراج؛ ولذلك مل يقل مثل هذا يف غريه من مجوع القلة؛ : قلت
  .١"فيها
  :تنبيه

  .الت مجوع القلةلتو" فعل لنحو أمحر ومحرا: "على قوله" وفعلة مجعا بنقل يدرى: "لو قدم قوله
  قد زِيد قبل المٍ اعالال فَقَد... وفَعلٌ السم رباعي مبد 

 فيف األعم ذُو اَألل فضاعما مل ي............................... ...  
من أمثلة مجع الكثرة فعل، وهو مطرد يف اسم رباعي مبد قبل المه صحيح الالم، فإن كانت مدته ياء أو 

فإن كانت ألفا اشترط فيه مع ذلك . قضيب وقُضب، وعمود وعمد:  فيه غري ذلك حنوواوا ومل يشترط
  . وحمار وحمر٢قَزال وقُذُل: أال يكون مضاعفا حنو

__________  
بضم النون مجع جنالء من النجل وهو سعة " النجل"مجع عني " األعني"الليل والنهار " اجلديدان: "اللغة= 

  . والعني جنالءشق العني، والرجل أجنل
حرف حتقيق " قد"موصولة يف حمل نصب مفعول " ما"فاعل " اجلديدان"فعل ماض " طوى: "اإلعراب

مجلة يف حمل نصب خرب كان، ومجلة كان وامسها وخربها ال حمل هلا صلة " أنشره"كان وامسها " كنت"
" األعني"فاعل " ذوات"فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول " أنكرتين"املوصول 

  .صفة األعني" النجل"مضاف إليه 
  .فإنه حرك اجليم للضرورة، والقياس تسكينها" النجل: "قوله: الشاهد
  ,٢/ ١٧٥، والسيوطي يف اهلمع ٣/ ٦٧٧ذكره األمشوين : مواضعه

  . ب، ج١
  .مجاع مؤخر الرأس، ومعقد العذار من الفرس خلف الناصية:  القذال٢

)٣/١٣٨٤(  

  



صناع وصنع، وفعال : ز باالسم من الصفة فإا ال جتمع على فُعل، وشذ يف وصف على فَعال حنوواحتر
رهن : ناقة كناز ونوق كُنز، وذهب بعضهم إىل أنه قياس فيهما وبالرباعي من غريه، وشذ حنو: حنو

  :١ورهن ونمر ونمر، قال
رمون ودايِيلُ أُسفيها عي  

وباملد من العاري منها، وبصحة الالم من املعتلها حنو .  قصره من منور ضرورةجيوز أن يكون: وقيل
سقاء، فإنه ال جيمع على فُعل، وسبب ذلك أنه لو مجع عليه ألدى إىل قلب الياء واوا فيصري إىل سقُو، 

ضعيف وقياسه حينئذ قلب الواو ياء والضمة كسرة فيصري إىل سقي، وهو بناء تنكبته العرب، وبعدم الت
عنان : يف األعم، إىل شذوذ قوهلم: بتات وزِمام، فإن قياسه أفعلة، وأشار بقوله: يف ذي األلف عن حنو

وعنن وحجاج وحجج، وفهم من ختصيص ذلك بذي األلف أن املضاعف من ذي الياء حنو سرير، وذي 
  .سرير وسرر وذلول وذُلُل: الواو حنو ذلول، جيمع على فعل حنو

  :تنبيهات
أتان : ال فرق يف االسم الرباعي اجلامع للشروط بني أن يكون مذكرا كما مثِّلَ، أو مؤنثا حنو: ألولا

  .، فكالمها يطرد فيه فُعل٢وأُتن، وقَلوص وقُلص
__________  

أنشده سيبويه حلكيم بن معية الربعي من متيم يصف فتاة نبتت يف موضع حمفوف باجلبال :  قائله١
  .جزوالشجر، وهو من الر

  :وقبله
  يف أشب الغيطان ملتف احلظر... حفت بأطواد جبال ومسر 

" احلظر"مجع طود وأصله اجلبل العايل، واملراد هنا الشديد االرتفاع " بأطواد"أحيطت " حفت: "اللغة
مجع غوط وهي األرض املطمئنة " الغيطان"ملتف وخمتلط " أشب"املوضع الذي حوله شجر كاحلظرية 

  . واملراد أشبال السباع-واحد العيال-مجع عيل " عياييل"الواسعة 
بدل " أسود"مبتدأ مؤخر " عياييل"جار وجمرور خرب مقدم والضمري عائد إىل الغيطان " فيها: "اإلعراب

  .وروي باجلر على اإلضافة، ويكون من إضافة الصفة إىل املوصوف. من عياييل أو بيان هلا
  .منور: لقياسمجع منر على منر، وا" منر: "قوله: الشاهد
  ,٥/ ١٨، وابن يعيش ٤/ ١١٢ذكره ابن هشام يف شرح األلفية : مواضعه

  . الناقة الشابة-بفتح القاف- القلوص ٢

)٣/١٣٨٥(  

  



  .مفتوح األول، ومكسوره، ومضمومه: ما مدته ألف ثالثة أقسام: الثاين
ر إطالقه هنا اطراد فُعل فيه، أما األول والثاين ففُعل فيهما مطرد، وتقدم متثيلهما، وأما الثالث فظاه

وصرح بذلك يف شرح الكافية، فإنه مثل بقُراد وقُرد، وكُراع وكُرع يف املطرد، وتبعه الشارح، وذكر 
  .عقُب: غُرب، وال يف عقاب: يف التسهيل أن فُعال نادر يف فُعال وهو الصحيح؛ فال يقال يف غراب

  .فا كما شرط ذلك يف أخويهوإذا قلنا باطراده فيشترط أال يكون مضاع
سوار وسور، ومن ضمها يف : جيب يف غري الضرورة تسكني عني هذا اجلمع إن كانت واوا حنو: الثالث

  :١الضرورة قوله
 الثنايا أحم اللِّثَات لِ... أغَرحاِإلس كوها سنحيس  

بني مجعهما، والبصريون : انة، أيعون كرسل، فعلوا ذلك فرقا بني العوان والع: ورمبا قالوا: قال الفراء
قُذْل وحمر يف قذل : ال جييزون ضم هذه الواو إال يف الشعر، وجيوز تسكني عينه إن مل تكن واوا حنو

، فإن كان مضاعفا مل ٢سيل وسيل: ومحر، وإن كانت ياء كسرت الفاء عند التسكني فتقول يف سيال
  .ذُبب: ذُباب وذُب، واألصل: هلمجيز تسكينه، ملا يؤدي إليه من إدغام، وندر قو

اطرد عند متيم وبعض كلب فتح عني فعل املضاف ختفيفا فقيل يف االسم فقط، فال يصح يف ثياب : الرابع
  مطلقا يف االسم: جدد إال الضم، وقيل

__________  
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من املتقارب:  قائله١

من احلمة وهو " أحم" وهي األسنان األربعة اليت يليها الرباعيات مجع ثنية" الثنايا"أبيض " أغر: "اللغة
" سوك"جيملها " حيسنها"مجع لثة، وهي اللحمة املركبة فيها األسنان " اللثات"لون بني الدمهة والكمتة 

  . شجر يتخذ منه املساويك-بكسر اهلمزة-" اإلسحل"مجع سواك 
خرب بعد " أحم"مضاف إليه " الثنايا"هو أغر :  أيمرفوع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف" أغر: "اإلعراب

  .مضاف إليه" اإلسحل"فاعل " سوك"فعل مضارع واهلاء مفعوله " حيسنها"مضاف إليه " اللثات"خرب 
  .تسكينها: حيث ضم فيه الواو، والقياس" سوك: "قوله: الشاهد
  ,٣/ ٦٦٩ذكره األمشوين : مواضعه

  .ضرب من الشجر له شوك:  السيال٢

)٣/١٣٨٦(  

  

والصفة، وإىل األول ذهب ابن قتيبة وغريه من أئمة اللغة، واختاره ابن الصائغ، وإىل الثاين ذهب أبو 
  .الفتح والشلوبني



أحدمها املتقدم، واآلخر فُعول مبعىن فاعل : ذكر يف الكافية والتسهيل أن فُعال طرد يف نوعني: اخلامس
مع على فُعل حنو ركوب، ومل يذكره هنا، فأوهم أنه غري صبور وصبر، فإن كان مبعىن مفعول مل جي: حنو

  .مقيس، وليس كذلك
  وفُعلٌ مجعا لفُعلة عرِف..................... ... 

  .......... ... ......................وحنوِ كُربى 
  :من أمثلة مجع الكثرة فُعل، ويطرد يف نوعني

  . مل جيمع على فُعل١ن كانت صفة حنو ضحكةغُرفة وغُرف، فإ:  امسا حنو-فُعلة : األول
الكُبرى والكرب، فإن مل تكن أنثى األفعل حنو بهمى ورجعى مل جيمع :  أنثى األفعل حنو-الفُعلَى : الثاين

  .على فُعل
  :تنبيهات

  .باجلر معطوف على فاعله، أي ولنحو" وحنو: "قوله: األول
  .نثى األفعل، احترازا من غريها كما سبقفهم من متثيله بكربى أن مراده أ: الثاين

" فُعل لفُعلة امسا عرف: "أخل هنا باشتراط االمسية من فُعلة، وهو شرط كما تقدم فلو قال: الثالث
  .ألجاد
اقتصر هنا ويف الكافية على هذين النوعني، أعين فعلة امسا والفُعلَى أثىن األفعل، وقال يف شرح : الرابع

: وشذ فيما سوى ذلك، يعين فُعال، وزاد يف التسهيل نوعا ثالثا وهو فُعلَة امسا حنو: الكافية بعد ذكرمها
  جمعة وجمع، فإن

__________  
  . وهو من يضحك منه كثريا، وأما بضم ففتح فهو من يضحك كثريا-بضم فسكون- ضحكة ١

)٣/١٣٨٧(  

  

وتقدم رابع يطرد فيه فُعل عند بعض متيم .  مل جيمع على فُعل-وهي السريعة-كان صفة حنو امرأة شلُلة 
  .وكلب

 فيما -بفتح الفاء-فَعلة : فُعلى مصدرا حنو رجعى، والثاين: اختلف يف ثالثة أنواع أخر؛ األول: اخلامس
: رجع وجوز كما قالوا يف رؤيا ونوبة: ثانيه واو ساكنة حنو جوزة، فقاسه الفراء يف هذين النوعني فتقول

ى ونؤبرى ونوب مما حيفظ وال يقاس عليه. وؤل، : والثالث. وغريه جيعل رمل مؤنثا بغري تاء حنو جفُع
وجمل : وقوله يف الكافية. فهذا جيمع على فُعل قياسا عند املربد، وغريه يقصره إن جاء على السماع

  . يقتضي موافقة املربد-مثل برمة يف فُعل 



 ............... علَةلْ ولففع.......................... ...  
امسا تاما، حنو فرقة وفرق، واحترز : من أمثلة مجع الكثرة فعلٌ، وهو مطرد يف فعلة، قال يف التسهيل

صغرة وكربة وعجزة يف ألفاظ ذكرت يف املخصص، وذكر أا تكون هكذا : باالسم من الصفة كقوهلم
  . من حنو رِقَة فإن أصله ورق، لكن حذفت فاؤهللمفرد وللمثىن واموع، وبالتام

  .فقد أخل هنا بالشرطني: فإن قلت
لفعلة امسا، وجاء بعضه : أما اشتراط االمسية فإنه أخل به يف فعلة كما أخل به يف فعلة، ولو قال: قلت

  .على فعل ألوضح
  .منا ذلك باعتبار أصلهفقد أجاب عنه بأن حنو رقة بعد احلذف مل يبق على وزن فعلة، وإ: وأما الثاين
  .قد زعم بعض النحويني أن فعلة مل جيئ صفة فلعله إمنا مل يعتد باالمسية بناء على هذا كما تقدم: فإن قلت

  .١"فليس نفيه بصحيح"تقييده باالمسية يف التسهيل يرد ذلك، وأيضا فقد ثبت ورود فعله صفة : قلت
  ه؟ إذا حذفت فاؤ-بضم الفاء-ما حكم فُعلة : فإن قلت

__________  
  .ويف أ بإسقاط فليس.  ب، ج١

)٣/١٣٨٨(  

  

 والقياس يقتضي تساويهما، فلعله إمنا مل -بكسر الفاء-مل يشترط يف التسهيل التمام إال يف فعلة : قلت
  .يف وصله صلة:  ألنه قليل جدا قالوا-بضم الفاء-يذكر ذلك يف فعلة 

  :تنبيه
ضيعة وضيع، كما قاس فُعال يف : ذكرى وذكَر، وفَعلة يائي العني حنو: قاس الفراء فعال يف فعلى امسا حنو

رؤيا ونوبة، وقاسه الفراء يف حنو هند، كما قاس فُعال حنو جمل، ومذهب اجلمهور أنه إن ورد مل : حنو
  .وهند مثل كسرة يف فعل: يقس عليه هذه األنواع، وقوله يف الكافية

 قد جتمع -بكسر الفاء-يعين أن فعلة " وقد جييء مجعه على فُعل"ما يف حنو مجل يقتضي موافقة املربد ك
 على -بالكسر-حلى ولحى : حلية وحلى، ولحية ولحى، وهو شاذ، وقال بعضهم: على فعل كقوهلم

  .القياس
  :تنبيه

ور وقوى، بكسر ص: كما ناب فُعل عن فعل يف حلية وحلية ناب فعل عن فُعل يف صورة وقوة قالوا
  .أوهلما شذوذا

  يف حنو رامٍ ذُو اطراد فُعلَه



رام :  وهو مطرد يف فاعل وصفا ملذكر عاقل معتل الالم حنو-بضم الفاء-من أمثلة مجع الكثري فُعلة 
ورماة وقاض وقُضاة، وإىل هذه الشروط بقوله يف التمثيل برام، فاحترز بفاعل من وصف على غري 

، وباملعتل من حنو ١و واد، وباملذكر من حنو رامية، وبالعاقل من حنو أسد ضارٍفاعل، وبالصفة من حن
ضارب، فال جيمع شيء من ذلك على فُعلة، وشذ يف صفة على غري فاعل حنو كمي وكماة، ويف فاعل 
: امسا حنو بازٍ وبزاة، وفيه شذوذ من وجه آخر؛ ألنه غري عاقل، ويف وصف على فاعل صحيح الالم قالوا

  . وهو الرجل الذي ال يعتد به-بالدال املهملة-در وهدرة ها
__________  

  . من الضراوة ال بتشديدها من الضرر-بتخفيف الراء- ضار ١

)٣/١٣٨٩(  

  

  :تنبيه
اختلف النحويون يف وزن رماة وحنوه، فذهب اجلمهور إىل أنه فعلة، وهو مما انفرد به املعتل إال ما ندر، 

غُزى مجع : اء إىل أن وزنه فعل حنو شاهد وشهد بدليل جميء بعض ذلك كقوهلمأعين هدرة، وذهب الفر
 حنو محلة، -بالفتح-غاز واهلاء فيه عوض من ذهاب التضعيف، وذهب بعضهم إىل أن وزنه فعلة 

  .وضمت فاؤه فرقا بني الصحيح واملعتل
 ... .......................لَهكاملٍ وكَم حنو وشاع  

:  وهو مطرد يف فاعل وصفا ملذكر عاقل صحيح الالم حنو-بفتح الفاء-ع الكثرة فعلة ومن أمثلة مج
  .كامل وكَملة وبار وبررة، وأشار باملثل أيضا إىل الشروط

واحترز من غري فاعل ومن فاعل امسا أو مؤنثا أو غري عاقل أو معتل الالم، وال جيمع شيء من ذلك على 
  .وهي الغربان-ناعق ونعقَة : سيد وسادة، وقل يف غري العاقل حنو: ل حنوفعلة باطراد، وشذ يف غري فاع

  :تنبيه
  .كامل وكملة، لكان أنص؛ ألن الشياع ال يلزم منه االطراد: لو قال كذاك حنو

 نمكقتيلٍ وز لَى لوصففَع ...نت به قَميوهالك وم  
 فَعيل مبعىن مفعول دال على هلك أو توجع، قال من أمثلة مجع الكثرة فَعلَى، وهو مطرد يف وصف على

قتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسري وأسرى، ويحمل عليه ما أشبه يف : أو تشتت حنو: يف شرح الكافية
املعىن من فَعل كزمن وزمنى، وفاعل كهالك وهلكى، وفَيعل كميت وموتى، وزاد يف الكافية والتسهيل 

ى، قالفعيل مبعىن فاعل كمريض ومكْرالن كسكران وسقى، وفَعمل كأمحق وحضى، وأَفْعوبه قرأ : ر
كيس : وما سوى ذلك حمفوظ، كقوهلم:  قال١"وترى الناس سكْرى وما هم بِسكْرى: "محزة والكسائي



  .وكيسى، فإنه ليس فيه ذلك املعىن
 لَهعا فالم حلِ و... لفعلٍ امسا صيف فَع والوضعلٍ قَلَّلهعف  

__________  
  . من سورة احلج٢ من اآلية ١

)٣/١٣٩٠(  

  

 وكُوز وكوزة، ودب ١درج ودرجة: من أمثلة مجع الكثرة فَعلة، وهو السم صحيح الالم على فُعل حنو
دة وحسل  وزوج وزِوجة، والثاين قرد وقر٢غَرد وغردة: ودببة، وعلى فعل وفعل قليال، فاألول حنو

  .وحسلة وهو الضب، وهو حمفوظ يف هذين كما حيفظ يف غريمها حنو هادر وهدرة
 فإنه ال جيمع شيء من ٣واحترز باالسم من الصفة، وبالصحيح الالم من املعتل حنوى مدى وظىب ونِحي

  . ألنه صفة٤ذلك على فعلة، وندر يف علْج علَجة
 لَهلٌ لفاعل وفاعوص... وفُعلَهلٍ وعاذعاذ نِ حنوفَي  

عاذل وعذل، : من أمثلة مجع الكثرة فُعل، وهو مطرد يف وصف صحيح الالم على فاعل وفاعلة حنو
  .حاجب العني، وجائزة البيت، وال جيمعان على فعل: وعاذلة وعذل، واحترز بالوصفني من االمسني حنو

يطرد يف وصف صحيح الالم على فاعل : ذكر خاصة، أيمن أمثلة مجع الكثرة فُعال وهو مثل فُعل يف امل
  :٥عاذل وعذَّال، وندر يف املؤنث كقوله: حنو

__________  
  . وهو وعاء املغازل-بضم الدال وسكون الراء- درج ١
  . وهو نوع من الكمأة-بفتح الغني وسكون الراء- غرد ٢
  . وهو وعاء السمن-بكسر النون وسكون احلاء- حني ٣
  . الرجل من كفار العجم، وهو أيضا الشديد الغليظ- فسكونبكسر- علج ٤
  . وهو من البسيط-املعروف بالقطامي-هو عمري بن شييم :  قائله٥

  .من الصد وهو اإلعراض" صداد"مجع بصر، واملراد العني مائلة متجهة " أبصارهن: "اللغة
  .عرضن عين ومل ينسينينإن عيون هؤالء الغواين متجهة إىل الشبان، واحلال أن مل ي: املعىن

جار وجمرور متعلق بقوله مائلة " إىل الشبان"مبتدأ وضمري النسوة مضاف إليه " أبصارهن: "اإلعراب
فعل مضارع وفاعله ضمري مستتر فيه والضمري البارز " أراهن"حرف حتقيق " وقد"خرب املبتدأ " مائلة"

مي معمول املضاف إليه على املضاف جار وجمرور متعلق بقوله صداد وساغ تقد" عين"مفعول أول، 



أن املضاف يشبه حرف النفي، فكأنه ليس : أن املعمول جار وجمرور فيتوسع فيه، والثاين: ألمرين؛ أوهلما
  . =مضاف إليه" صداد"مفعول ثان ألرى " غري"يف الكالم إضافة 

)٣/١٣٩١(  

  

  وقد أراهن عين غري صداد... أبصارهن إىل الشبان مائلةٌ 
بصر صاد، كما : أوله بعضهم على أن صداد يف البيت مجع صاد، وجعل الضمري لألبصار؛ ألنه يقالوت

  .بصر حاد: يقال
  :تنبيه

ينظر ما مسع من فعل وفعال يف فاعل املذكور فيتبع فإن مل يسمع مجع تصحيحا، فإن : قال بعض النحويني
" وذان: "وقوله. ن كالم املصنففقد شروط التصحيح مجعت بأيهما شئت، وهذا خالف املفهوم م

غاز وغُزى، فعلم أن شرط : أما ندرا يف مجع فاعل املعتل الالم حنو: اإلشارة إىل فُعل وفُعال، يعين
  .اطرادمها صحة الالم

  وقَلَّ فيما عينه اليا منهما... فَعلٌ وفَعلَةٌ فعالٌ لَهما 
كعب وكعاب، وصعب : د يف فعل وفعلة امسني أو وصفني حنومن أمثلة مجع الكثرة فعال، وهو مطر

وقل : "، بشرط أال تكون عينهما ياء، فهم ذلك من قوله١وصعاب، وقصعة وقصاع، وخدلة وخدال
  ".فيما عينه اليا منهما

  .ضيف وضياف: ومن القليل
  :تنبيه

 وقد ذكر هذا يف -هو اجلديو-يِعار مجع يعر : بقي شرط آخر وهو أال يكون فاؤمها ياء، وندر قوهلم
  .غري هذا الكتاب

  ما مل يكن يف المه اعتاللُ... وفَعلٌ أيضا له فعالُ 
  :جبل وجبال بثالثة شروط: أن فعال أيضا يطرد يف فَعل حنو: يعين

__________  
مجع فإنه مجع صادة بدليل التأنيث يف أبصارهن وأراهن وذلك نادر؛ ألن فعال " صداد: "قوله: الشاهد= 

  .لفاعل ال لفاعلة
  ,٢/ ٣٤٤وابن عقيل . ٤/ ١٠٩، وابن هشام ٣/ ٦٨٤األمشوين : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .أي ممتلئة الساقني والذراعني:  خدلة١

)٣/١٣٩٢(  



  

  .أال تكون المه معتلة، احترازا من حنو فىت: األول
  .أال يكون مضعفا، احترازا من حنو طلل: والثاين

وأما الثالث فقد ذكره يف " أو يك مضعفا: " يكون امسا ال صفة، ونص على الثاين بقولهأن: والثالث
رقبة ورقاب، ويشترط : أن فَعلة جيمع على فعال باطراد كفعل حنو: يعين" ومثل فَعل ذو التا"التسهيل 

: د فيها أيضا حنوأن فعاال يطر: يعين" وفعلٌ مع فُعل فاقبل: "وقوله. واهللا أعلم. فيه ما اشترط يف فعل
  .قدح وقداح ورمح ورِماح

  :تنبيه
ويشترط يف ثانيهما أال . ١جِلْف وجلوف: يشترط يف هذين الوزنني أن يكونا امسني احترازا من حنو

  .٢يكون واوي العني كحوت، وال يائي الالم كمدي
 درفاعلٍ و فصيلٍ وويف فَع ...دأيضا اطَّر ثَاهكذاك يف أُن  

واحترز من . يطرد فعال أيضا يف فعيل مبعىن فاعل وفعيلة مؤنثة حنو ظريف وظريفة جيمعان على ظراف
  .جِراح: جريح وجرحية، فال يقال فيهما: فعيل مبعىن مفعول ومؤنثه حنو

  :تنبيهات
  .يشترط يف فعيل مبعىن فاعل وأنثاه أن يكونا صحيحي الالم، ذكره يف التسهيل: األول
  . أن فعاال خيتص جبمع فعيلة املؤنث وهو خطأ، بل يشترط فيه املذكر واملؤنث٣لعبديزعم ا: الثاين

__________  
  .وهو الشاة املسلوخة بال رأس وال قوائم، ومنه الرجل اجلايف يف خلقه:  جلف١
  .أمداء: هو القفيز الشامي، وهو غري املد، وقياس مجعه:  املدي٢
كان حنويا : طالب، أحد أئمة النحاة املشهورين، قال ياقوت هو أمحد بن بكر بن أمحد العبدي أبو ٣

لغويا قرأ على السريايف والرماين والفارسي، وله شرح اإليضاح، شرح كتاب اجلرمي، ومات يوم 
  .اخلميس العاشر من شهر رمضان سنة ست وأربعمائة

)٣/١٣٩٣(  

  

  :قد اتضح مبا تقدم أن فعاال مطرد يف مثانية أوزان: الثالث
  . بالشروط املذكورة-، وفَعلة، وفَعل، وفَعلَة، وفعل، وفُعل، وفَعيل، وفَعيلة فَعل

  ...................أو أنثييه ... وشاع يف وصف على فَعالنا 
غضىب : غضبان وغضاب، وندمان ونِدام، أو على فعلى حنو: كثر فعال يف وصف على فَعالن حنو: أي



ندمانة ونِدام، ومها أنثيا فعالن؛ ألن مؤنثه يكون على فعلى وفعالنة، :  حنووغضاب أيضا، أو على فعالنة
خمصانة : ، وكذلك فعالنة أنثاء حنو١خمصان وخماص:  حنو-بضم الفاء-" أو على فعالنا: "وقوله

  :وخماص أيضا، وإليها أشار بقوله
  أو على فعالنا........................ ... .......... 

  . كثر فيها فعال-فَعالن، وفَعلى، وفَعالنة، وفُعالن وفعالنة : أوزانفهذه مخسة 
  فهل يطرد فيها؟: فإن قلت

وشاع دون اطراد، وظاهر التسهيل اطراده، : صرح يف شرح الكافية بعدم االطراد فيها فقال: قلت
  :وقوله

  حنو طويل وطويلة تفي... ومثلُه فُعالنة والزمه يف 
يما عينه واو والمه صحيحة من فعيل مبعىن فاعل وفعيلة أنثاه حنو طويل وطويلة، فنقول التزم فعاال ف: أي

  .٢طوال، ومل جتاوزه فيهما إال إىل التصحيح: فيهما
 ل حنو كَبِدول فَعغالبا ... وبفُع صخي........  

مور، ومل جياوزوا فُعوال يف كبد وكُبود ومنر ون: من أمثلة الكثرة فُعول، وهو مطرد يف اسم على فَعل حنو
  ".خيص غالبا: "مجع فعل إىل غريه من مجوع الكثرة غالبا، وإىل هذا أشار بقوله

  نمر ونمر،: إىل أنه قد جيمع على غري فُعول نادرا، حنو" غالبا: "وأشار بقوله
__________  

ضامر البطن، وهي :  خال، ورجل مخصان ومخيص احلشا-مثلثة-اجلوعة، ومخص البط :  اخلمصة١
  .مخصانة، واجلمع مخاص

  .طويلني وطويالت:  حنو٢

)٣/١٣٩٤(  

  

وال يكادون جياوزون يف الكثرة مجع فعل على : ومل جيمع فعل على فعال استغناء بفعول، وقال الشارح
فعول إىل مجعه على فعال، فإن جاء منه شيء عد نادرا، فيه نظر؛ ألن ختصيصه بقوله إىل فعال يقتضي 

م مل جياوزوه، غالبا ال إىل فعال وال إىل غريه، أم قد جياوزونه إىل غري فعال، وكالم الناظم يقتضي أ
، يقتضي أنه مل يقف على شيء منه، وقد مسع منار يف منر، وأشار إليه يف "وإن جاء منه بشيء: "وقوله

  .التسهيل
  كذاك يطرد.......................... ... .............. 

  ..... ... .........................فَعل امسا مطلق الفايف 



حمل ومحول، : كعب وكعوب، وكسرها حنو:  حنو-بفتح الفاء-أن فُعوال أيضا يطرد يف فَعل : يعين
صعب وجِلْف وحلو، مل جيمع : جند وجنود، بشرط أن يكون امسا، فإن كانت أوصافا حنو: وضمها حنو

  .يف وضيوفعلى فعول، إال ما شذ كض
  :تنبيهات

اطراد فُعول يف فَعل مشروط بأال تكون عينه واوا كحوض وشذ فُووج يف فَوج، ومشروط يف : األول
  .١خف وشذ وحص وحصوص: فُعل بأال تكون عينه واوا أيضا كحوت، وأال يكون مضاعفا حنو

  .ثة بشروطهاصرح املصنف بأن فعاال وفعلوال مقيسان يف هذه األوزان الثال: الثاين
  :فعل جيمع يف الكثرة على فعال وفعول، وهو يف ذلك على ثالثة أضرب: وقال بعض النحويني

كلب وكالب دون : كعب وكعاب وكعوب، وضرب ينفرد به فعال حنو: ضرب جيتمعان فيه حنو
فعول وفعال كثرا يف مجع : وقال غريه. فلس وفلوس دون فالس: كلوب، وضرب ينفرد به فعول وهو

 الصحيح العني فعلى أيهما مجعته العرب اتبع، فإن مل حيفظ منها واحد نظر يف بقية أبنية اجلموع فإن فعل
  مجع على واحد منها أو أكثر اتبع، فإن مل يوجد مجع على أي منهما على التخيري، قال

__________  
  .الزعفران: هو الورس، ويقال له:  واحلص١

)٣/١٣٩٥(  

  

ن تعلم أن أكثر اجلموع مساعي، لكن منها ما يغلب فيذكر الغالب ليحمل عليه وينبغي أ: بعض املتأخرين
  .ما مل يسمع مجعه

. فحالة وفحولة، وهو قليل ال يطرد: وقد تلحقهما التاء، يعين فعاال وفعوال حنو: قال يف التسهيل: الثالث
وقد ذكر أوال أن فعاال : مجل ومجالة، قيل: وذكر يف التسهيل أيضا أن من أمثلة اسم اجلمع فعالة حنو

أَسد : من تتمة الكالم على فعول حنو" وفَعلْ لَه: "وقوله. حتلقه التاء فيكون مجالة مجع تكسري ال اسم مجع
  .وأُسود وشجن وشجون

  فهل يطرد مجعه على فعول؟: فإن قلت
 يكون مضاعفا، أما أن يكون امسا، وأال: ذكره يف التسهيل مع ما يقاس فيه فُعول، لكن بشرطني: قلت

ويف فعل يقل، وصرح يف شرحها بأنه : وقال يف الكافية. حنو طُلول يف طلل فمقصور على السماع
يقتصر فيه على : يقتصر فيه على السماع، ويف االرتشاف بعد ذكره فيما يطرد فيه فعول، وقيل

  .السماع، وبه جزم الشارح
  ؟"وفعل له: "فما املفهوم من قوله: فإن قلت



 ظاهره أنه مقيس، وفاقا لظاهر التسهيل، فإنه ذكره عقيب املطرد، ومل يصرح بعد اطراده، وأيضا :قلت
شاهد وشهود وصال : فإنه مل يذكر يف هذا النظم غالبا إال املطرد، وقد شذ فعول يف غري فعل حنو

 فعل وحيفظ فعول يف: وصلي، ومل يتعرض لذكر ذلك، فظهر أن مراده ذكر املطرد، وقال الشارح
وفيه نظر؛ ألن مثل . انتهى. وفعل أيضا له فعول، ومل يقيده باطراد، فعلم أنه حمفوظ فيه: ولذلك قال

  .وفعل أيضا له فعال: هذه العبارة إمنا استعملها الناظم فيما هو مطرد كقوله
  على هذا؟" وفعل له: "فما إعراب قوله: فإذا قلت

له فعول، والضمري : دأ، وله خرب مبتدأ حمذوف تقديرهأن يكون فعل مبت: حيتمل وجهني؛ أحدمها: قلت
أن يكون فعل مبتدأ، وله : والثاين. عائد على فعل، واجلملة خرب األول، وهذا ظاهر تقدير الشارح

  .فَعل لفُعول، يعين أنه من املفردات اليت جتمع على فعول: خربه، والضمري لفُعول أي

)٣/١٣٩٦(  

  

يف فعل، فيكون نصا يف اطراد فعول فيه، فيكون : فعل معطوفا على قولهو: فهال جعلت قوله: فإن قلت
لفعل وللفعال فعالن، فيؤخذ منه أن فعال مجع : له، ابتداء كالم يتعلق مبا بعده، والضمر لفعل، أي: قوله

  .على فعالن
 -وهو ذكر احلبارى-أما مجع فعل على فعالن فثابت يف الصحيح واملعتل حنو خرب وخربان : قلت

وفىت وفتيان، وأخ وإخوان، وتاج وتيجان، وهو مطرد يف واوي العني، صرح بذلك يف شرح الكافية 
: وقد جيمع عليه الصحيح العني حنو خرب، فظاهره أنه ال يطرد يف الصحيح العني، فلو جعل قوله: قال

يف قاع " وشاع"د بع: وقوله. له، ابتداء كالم القتضى اطراد مجع فعل على فعالن يف الواوي العني وغريه
  .وحوت، يدل على أن اطراده خمصوص بنحو قاع من الواوي العني

حيتمل أن يكون أراد أن فعالنا مطرد يف فعل مطلقا، وال ينايف ذلك ما ذكر من شياعه يف قاع : فإن قلت
ا وحنوه، الحتمال أن يكون يف قاع وحنوه أكثر منه يف غريه مع اطراده يف النوعني، ويدل على صحة هذ

ومنها فعالن السم على فعل أو فعال أو فعل مطلقا، أو فعل واوي العني فلم يعتد : قوله يف التسهيل
  .يف فعل مطلقا: بواوي العني إال فعال، وقال

  .هذا احتمال يبعده ظاهر اللفظ، واهللا أعلم: قلت
  :وقوله

  وللفُعال فعالن حصلْ........................ ... ... 
غراب وغربان، :  وهو مطرد يف اسم على فُعال حنو-بكسر الفاء- أمثلة مجع الكثرة فعالن أن من: يعين

  .صرد وصردان: وغالم وغلمان، وتقدم أول الباب التنبيه على اطراده يف فُعل حنو



  ضاهامها وقَلَّ يف غريمها... وشاع يف حوت وقاع مع ما 
:  والثاين حنو١حوت وحيتان ونون ونينان: عل وفعل فاألول حنوأن فعالن كثر فيما عينه واو من فُ: يعين

  .قاع وقيعان، وتاج وتيجان
__________  

  .هو احلوت:  النون١

)٣/١٣٩٧(  

  

وقل يف غريمها، إىل أنه : وصرح يف شرح الكافية باطراده فيما عينه واو من الوزنني، مث أشار بقوله: قلت
خرب وخربان، وتاج وتيجان، وأخ وإخوان، وغزال : وهلمقد ورد فعالن يف غري ما ذكر قليال كق

 -والظليم ذَكَر النعام- وظَليم وظلْمان -قطيع بقر الوحش: والصوار-وغزالن، وصوار وصريان 
  .١وخروف وخرفان، وحائط وحيطان، وقنو وقنوان

  .عليهافهذه وأمثاهلا أمساء حتفظ وال يقاس : قال الشارح بعد ذكر هذه املثل
وفيه تصريح بأن فعالن يف حنو خرب ال يقاس عليه، وهو ظاهر كالمه يف شرح الكافية كما سبق : قلت

  .واهللا أعلم. ذكره، وتقدم ما ذكره يف التسهيل
  غري معلِّ العني فُعالن شملْ... وفَعال امسا وفَعيال وفَعلْ 
بطن وبطنان وظهر وظهران : م على فَعل حنو وهو مقيس يف اس-بضم الفاء-من أمثلة الكثرة فُعالن 

ذكر :  حنو-صحيح العني-قضيب وقضبان ورغيف ورغفان، أو فَعل : وسقف وسقفان، أو فعيل حنو
  .وذُكرن ومجل وجمالن

  :تنبيهات
إن فعالن يطرد فيما كان من األمساء اجلامدة واجلارية جمراها على فعل، : قال يف شرح الكافية: األول

  .ارية جمراها بعبدان مجع عبدومثل اجل
وذكر يف التسهيل أن فعالن حيفظ يف جذع وال . ٢ذكر الشارح يف أمثلة فَعل جذَع وجذعان: الثاين

  .يقاس عليه ألنه صفة
ومنها فُعالن السم على فَعيل أو : ظاهر كالمه أن فُعالنا شاذ يف غري ما ذكر، وقال يف التسهيل: الثالث

إن فُعالنا يف : ذئب وذؤبان، وقال يف شرح الكافية:  فَعل أو فعل، فزاد فعال حنوفَعل صحيح العني أو
  .فعل قليل

  كذا ملا ضاهامها قد جعال... ولكرمي وخبيل فُعال 
__________  



  . الكياسة، مجعه أقناء وقنوان وقنيان، مثلثني-بالكسر والفتح- والقنا -بالكسر والضم- القنو ١
  .جذاع وجذعان:  واجلمع-وهي اء-الثىن من املعز :  احلدث، وقيل الشاب:  اجلذع٢

)٣/١٣٩٨(  

  

ومن أمثلة مجع الكثرة فعالء، وهو مقيس يف فعيل صفة ملذكر عاقل مبعىن فاعل غري مضاف وال معتل 
  .كرمي وكرماء وخبيل وخبالء: الالم، حنو
  هل لذكر املثالني فائدة؟: فإن قلت

  . وصف املدح والذم يف ذلكالتنبيه على استواء: قلت
  :تنبيهات

قيد فعيال املذكور يف شرح الكافية بأن يكون مبعىن فاعل، واحترز بذلك من فعيل مبعىن مفعول، : األول
ومنها فُعالء : دفني ودفناء وسجني وسجناء، وقال يف التسهيل: فإنه ال جيمع على فعالء إال نادرا كقوهلم

عل أو مفاعل فزاد مفعال حنو فعيل مسيع مبعىن مسمع، ومفاعال حنو جليس ملذكر عاقل مبعىن فاعل أو مفْ
مسعاء وجلساء، فينبغي أن حيمل قوله يف شرح الكافية مبعىن فاعل على أن : مبعىن جمالس، فيقال فيهما

  .املراد مبعىن اسم الفاعل مطلقا؛ ليشمل الثالثي وغريه
أن املراد ما شابه كرميا وخبيال يف الوزن : ني؛ أحدمهاوجه" كذا ملا ضاهامها: "حيتمل قوله: والثاين

  .ظريف وشريف، وأراد بذلك التنصيص على تعميم احلكم: بالشروط املذكورة، حنو
وكثر فيما دل على : أن يكون املراد ما شابه كرميا وخبيال يف املعىن، وذا جزم الشارح، قال: واآلخر

  .ملا ضاهامها: وشعراء، وإال هذا أشار بقولهاملدح كعاقل وعقالء وصاحل وصلحاء وشاعر 
أن حنو عاقل وصاحل وشاعر مشابه لنحو خبيل وكرمي يف الداللة على معىن هو الغريزة، فهو : يعين

  .انتهى. كالنائب عن فعيل، فلهذا جرى جمراه
  :ما ذكره الشارح هو معىن قوله يف الكافية: قلت

   حنو جمعي عاقاليف قصد مدح... وكفعيل ذا امجعن فاعال 
غري واضح؛ ألنه مل خيصه . كذا ملا ضاهامها: وظاهر كالمه اطراد ذلك، إال أن فهم ذلك من قوله هنا

  . جيمع على فعالء، وليس كذلك١"أو ذم"بفاعل، فيوهم أن كل وصف دل على مدح 
__________  

  . ب، ج١

)٣/١٣٩٩(  

  



اعل وعلى معىن املدح نظرا؛ ألنه ذكر يف التسهيل أنه مث اعلم أن يف اقتصار الشارح تبعا للكافية على ف
محل على فعيل املذكور ما دل على سجية محد أو ذم من فعال أو فاعل، فزاد فعاال ومل يقتصر على املدح 

شجاع وشجعاء وبعاد وبعداء، وذكر يف الكافية أن ذلك يف فعال مقصور على السماع، : ومثَّل فقال
  .ر مع فاعلفعلى هذا ال ينبغي أن يذك
  الما ومضعف وغري ذاك قَلّ... وناب عنه أَفْعالُء يف املُعلّ 

من أمثلة مجع الكثرة أَفْعالء، وهو ينوب عن فُعالء يف املضاعف واملعتل الالم من فعيل املتقدم ذكره، 
غنوا به عن غين وأغنياء وويل وأولياء، است: شديد وأشداء وخليل وأخالء، واملعتل حنو: فاملضاعف حنو

سرِي وسرواء، وتقي وتقَواء، : فعالء يف هذين النوعني ملا فيه من الثقل إال ما ندر يف املعتل كقوهلم
: وغري ذاك قل، إىل ورود أفعالء يف غري املضعف واملعتل قليال حنو: وسخي وسخواء، وأشار بقوله

  .لكنصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء وهين وأَهوِناء، وحنو ذ
  وفاعالء مع حنو كاهلِ... فواعل لفَوعل وفاعلِ 

 لهوحائض وصاهل وفاع...................... ...  
  :فواعل، وهو مطرد يف هذه األنواع السبعة: من أمثلة مجع الكثرة

  .جوهر وجواهر: فوعل، حنو: أوهلا
  .طابع وطوابع:  حنو-بفتح العني-فاعل : وثانيها
  .١قاصعاء وقواصع:  حنوفاعالء،: وثالثها

  . وخامت وخوامت٢كاهل وكواهل: فاعل امسا علما أو غري علم، حنو: ورابعها
  .حائض وحوائض: فاعل صفة مؤنث، حنو: وخامسها
  .صاهل وصواهل: فاعل صفة مذكر غري عاقل، حنو: وسادسها

__________  
  .يدخل: هو جحر الريبوع يقع فيه أي:  قاصعاء١
  .أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث األعلى وفيه ست فقراتهو مقدم :  كاهل٢

)٣/١٤٠٠(  

  

  .ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم وناصية ونواصٍ: فَاعلة مطلقا، حنو: وسابعها
  :تنبيهات

  .صومعة وصوامع: زاد يف الكافية نوعا ثامنا وهو فَوعلَة حنو: األول
فواعل لغري فاعل املوصوف به مذكر عاقل مما ثانيه :  قالذكر يف التسهيل ضابطا هلذه األنواع،: الثاين



، فإنك ١غري ملحقة خبماسي، من حنو خورنق: ألف زائدة أو واو غري ملحقة خبماسي، واحترز بقوله
  .خرانق، حبذف الواو: تقول يف مجعه

 طوالع جنوم: "نص سيبويه على اطراد فواعل يف فاعل صفة ملذكر غري عاقل كما تقدم حنو: الثالث
وغلط كثري من املتأخرين فحكم على مثل هذا بالشذوذ، وإمنا : ، قال يف شرح الكافية"وجبال شوامخ

وشذ يف : فارس وفوارس، وإىل هذا أشار بقوله: الشاذ مجع فاعل صفة ملذكر عاقل على فواعل حنو
  .الفارس مع ما ماثله

وحيسنه يف :  صفات املذكر العاقل، قيلنواكس وهوالك وغوائب وشواهد، وكلها يف: والذي ماثله حنو
امرأة فارسة، وأما هوالك فورد يف مثل : فوارس أمن اللبس؛ الختصاص معناه باملذكر، فإنه ال يقال

  .هالك يف اهلوالك، ونواكس وغوائب وردا يف الشعر: قالوا
  :تنبيهان
: ، فيقدر يف قوهلمتأول بعضهم ما ورد من ذلك على أنه صفة لطوائف فيكون على القياس: األول

  .رجال هوالك: وهو ممكن إن مل يقولوا: هالك يف اهلوالك يف الطوائف اهلوالك، قيل
  وذكر املربد أنه األصل وأنه جائز شائع يف: قال يف االرتشاف: الثاين

__________  
  .هو قصر النعمان األكرب، والواو فيه إلحلاقه بسفرجل:  اخلورنق١

)٣/١٤٠١(  

  

وأجاز األصمعي أن : ين أنه جائز يف الشعر ال مطلقا كما نقل غريه، وقال يف االرتشافيع: الشعر، قلت
  .جتمع هذه الصفة مجع االسم باحلمل عليه

 الهفَع عنل امجائوبفَع ...الَهزه ذا تاء أو مهبوش  
 جمردا منها، وإىل فعائل، وهو لكل رباعي مؤنث مبدة قبل آخره خمتوما بالتاء أو: ومن أمثلة مجع الكثرة

: فاندرج فيه مخسة أوزان بالتاء ومخسة بال تاء، فاليت بالتاء فَعالَة حنو" وشبهه: "هذا الضابط أشار بقوله
محولة ومحائل، : ، وفَعولة حنو١ذؤابة وذوائب: رسالة ورسائل، وفُعالة حنو: سحابة وسحائب، وفعالة حنو

  .صحيفة وصحائف: وفَعيلة حنو
عقاب وعقائب، وفَعول : ، وفُعال حنو٢شمال ومشائل: شمال ومشائل، وفَعال حنو: تاء فعال حنوواليت بال 

وأما فعائل مجع فعيل من :  قال يف شرح الكافية-علم امرأة-سعيد : عجوز وعجائز، وفَعيل حنو: حنو
عائد مجع سعيد هذا القبيل فلم يأت اسم جنس فيما أعلم، لكنه مبقتضى القياس يكون لعلم مؤنث كس

  .اسم امرأة-



  :تنبيهات
شرط هذه املثل اردة من التاء أن تكون مؤنثة، فلو كانت مذكرة مل جتمع على فعائل إال نادرا، : األول

  :٤، قال٣جزور وجزائر، ومساء ومسائي: كقوهلم
__________  

ت ملوية فهي عقيصة،  الضفري من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كان-بضم الذال مهموز- الذؤابة ١
  .طرف العمامة، وطرف السوط: والذؤابة أيضا

  .ريح ب من ناحية القطب: مقابل اليمني، وبفتحها: بكسر الشني:  مشال٢
اجلزور من اإلبل : اجلزور البعري، أو خاص بالناقة ازورة، وقال يف املصباح: قال يف القاموس:  اجلزور٣

  .مبعىن املطر: اءومس. خاصة يقع على الذكر واألنثى
  .هو أمية بن الصلت، وهو من الطويل:  قائله٤

  :وصدره
  له ما رأت عني البصري وفوقه

  .أراد به العرش" مساء اإلله: "اللغة
موصولة مبتدأ مؤخر، وتقدمي اخلرب للحصر، " ما"جار وجمرور خرب مقدم وضمريه لربنا " له: "اإلعراب

" فوقه"حد شيء منه، ومجلة رأت عني البصري صلة املوصول الذي رأته األعني ملك لربنا ليس أل: أي
  =مبتدأ " مساء"ظرف خرب مقدم والضمري عائد ملا املوصولة 

)٣/١٤٠٢(  

  

  مساُء اإلله فوق سبع مسائيا........................ ... 
  .١ووصيد ووصائد

، فشرط االمسية يف غري فعيلة وأخل ولفُعولة وفَعالة وفعالة وفُعالة أمساء: قال يف التسهيل: الثاين
باشتراطها هنا، وأما فعيلة فشرط فيها أال تكون مبعىن مفعولة احترازا من جرحية وقتيلة وحنومها، فال 

  .ذبيحة وذبائح وحنومها: جرائح وال قتائل، وشذ قوهلم: يقال
كما هو ظاهر الكافية، ظاهر اطراد فعائل يف هذه األوزان اخلمسة خمتومة التاء وجمردة منها : الثالث

وإن خلون من التاء حفظ فيهن وأحقهن به : بعد ذكر فُعولة وفَعالة وفعالة وفُعالة-وقال يف التسهيل 
  .انتهى. فعول

وأما فعيل فلم يذكره يف التسهيل؛ ألنه مل حيفظ فيه فعائل كما تقدم، وهذا يدل على أن فعائل غري مطرد 
  .االرتشافيف هذه األوزان اردة وتبعه يف 



 أن ٢ذكر يف التسهيل أن فعائل أيضا لنحو جرائض وقَرِيثاء وبراكاء وجلُوالء وحبارى وحزابية: الرابع
حذف ما زيد بعد الميهما، يعين حبارى وحزابية، واحترز من أن حيذف أول الزائدين فيجمعا حينئذ 

  .إن حذفت األوىل حباري وحزايبإن حذفت ما بعد الالم حبائر، وحزائب، و: على الفعاىل فتقول
__________  

حال من الضمري املستتر يف فوقه، ومن رفع مساء اإلله " فوق سبع مسائيا"مضاف إليه " اإلله"مؤخر = 
  .بالظرف قبله كان فوق سبع مسائيا حاال من مساء اإلله

  .فقد مجع على فعائل" مسائيا: "قوله: الشاهد
  . يف اخلزانة٣٦لشاهد ، وا٢/ ٥٩ذكره سيبويه : مواضعه

فناء البيت، وعتبته، وبيت كاحلظرية من احلجارة، : يطلق على معان ذكرها القاموس منها:  الوصيد١
  .وكهف أصحاب الكهف، والذي خينت مرتني

بقاف مفتوحة فراء - وهو العظيم البطن، والقريثاء -جبيم مضمومة ومهزة مكسورة- اجلرائض ٢
بفتح - الثبات يف احلرب، واجللوالء -بفتح الباء والراء-دان، والربكاء  التمر والبسر اجلدي-مكسورة

 طائر يقع على الذكر -بضم احلاء وختفيف الباء- قرية بناحية فارس، احلبارى -اجليم وضم الالم
  . هو الغليظ إىل القصر-حباء مفتوحة-واألنثى، واحلزابية 

)٣/١٤٠٣(  

  

  صحراء والعذْراء والقَيس اتبعا... وبالفَعاَلي والفَعالَى جمعا 
 وهلما اشتراك وانفراد، فيشتركان يف -بالفتح- والفَعالَى -بالكسر-الفَعالي : من أمثلة مجع الكثرة

  :أنواع
  .صحراء وصحارٍ وصحارى: أن يكونا فَعالء امسا حنو: األول
  .١علْقَى وعالقٍ وعالقَى: فَعلَى امسا حنو: والثاين

  .٢ذفْرى وذَفَارٍ وذَفَارى: فعلَى امسا حنو: لثوالثا
  .حبلَى وحبالٍ وحبالَى: فُعلَى وصفا ألنثى أفعل حنو: والرابع
  .عذراء قالوا عذارٍ وعذارى: فَعلَاء حنو: اخلامس

، أن فعالي وفعالَى مقيسان يف حنو عذراء كما أما مقيسان يف حنو صحراء" والقيس اتبعا: "وظاهر قوله
وكذلك ما أشبههما، مث حيتمل أن يريد بنحو عذراء ما كان على : ويؤيد ذلك قوله يف شرح الكافية

ويشترك فعالي وفعالَى فيما كان : فعالء صفة مطلقا أو صفة خاصة باملؤنث، وهذا أقرب، وقال الشارح
الظاهر بعد هذا ما على فعالء امسا حنو صحراء أو صفة حنو عذراء، فسوى بينهما ومل يقيد الصفة، مث 



ذكره يف التسهيل وهو أن فعاىل حيفظ يف حنو عذراء وأن الفعاىل يشاركه فيه فاتضح أما غري مقيسني يف 
مهارٍ ومهارى، وال يقاس عليهما، وسوى يف التسهيل : فعالء صفة، ويشتركان أيضا يف مجع مهرِي قالوا

  ٣حذرية وسعالوة وعرقوة واملأقي:  بنحو-بالكسر-بني عذراء ومهري، وينفرد فعالي 
__________  

  . اسم نبت-بفتح العني والقاف- علقى ١
 املوضع الذي يعرق من قفا البعري خلف األذن وألفه لإلحلاق -بكسر الذال وسكون الفاء- ذفرى ٢

  .بدرهم
سني بكسر ال-سعالة .  وهي القطعة الغليظة من األرض-بكسر احلاء والراء وإسكان الذال- حذرية ٣

-عرقوة .  الغول أو ساحرة اجلن-بكسرمها-السعالوة والسعالء :  قال يف القاموس-وسكون العني
بفتح امليم -املأقي .  وهي اخلشبة املعترضة على رأس الدلو-بفتح العني وسكون الراء وضم القاف

ما طرفها مما املوق واملاق، وأ:  وهو طرف العني مما يلي األنف ويقال له-وسكون اهلمزة وكسر القاف
  .يلي الصدغ فاللحاظ

)٣/١٤٠٤(  

  

وندر . ١حبنطَى وعفَرنى وعدولَى وقَهوباة وبلَهنِية وقلنسوة وحبارى: ورمبا حذف أول زائديه من حنو
:  بوصف على فَعالن أو فَعلى حنو-بالفتح-وينفرد فعالَى . يف أهل وعشرين وليلة وكيكة، وهي البيضة

 -بالكسر-سكاري وغضايب : سكارى وغضاىب، وال تقول: غضبان وغضىب فتقولسكران وسكرى و
  .حبط وحباطى: وورد حمفوظا يف ألفاظ أخر حنو

  .بفتحها- راجع على فعاىل -بضم الفاء-واعلم أن مجع فعالن وفعلى على فعاىل 
  :تنبيهات

وبفَعالل : "نه يستفاد من قولهإمنا مل يذكر هنا ما تنفرد به فَعاىل من حنو حذرية وما بعدها؛ أل: األول
  . فلم يذكره-بضم الفاء-وسيأيت بيانه، ولكنه أخل بفُعاىل " وشبهه انطقا

 فصار لكل منهما ثالثة مجوع -بالتشديد-صحارِي وعذارِي أيضا : قالوا يف مجع صحراء وعذراء: الثاين
يفعايل وفعالَى وفعال.  

ألصل يف مجع صحراء وحنوها، وإن كان حمفوظا ال يقاس عليه،  هو ا-بالتشديد-اعلم أن فعايلّ : الثالث
إنه األصل ألنك إذا مجعت صحراء أدخلت بني احلاء والراء ألفا : وإمنا جييء غالبا يف الشعر، وإمنا قلنا

وكسرت الراء، كما تكسر ما بعد ألف اجلمع يف كل موضع حنو مساجد، فتنقلب األلف اليت بعد الراء 
   قبلها، وتنقلب الثانية اليت للتأنيث أيضا ياء مث تدغم األوىل فيها، مثياء؛ النكسار ما



__________  
  . وهو العظيم البطن-بفتح احلاء والطاء وسكون النون- حبنطى ١

  . وهو األسد-بفتح العني والفاء والنون وسكون الراء-عفرىن 
  . وهي قرية بالبحرين-بفتح العني والدال والالم وسكون الواو-عدوىل 
  . وهي سهم صغري، وأول زائديه الواو-بفتح القاف واهلاء وسكون الواو-قهوباة 
  .يف سعة، وأول زائديه النون:  من العيش، أي-بضم الباء وفتح الالم وسكون اهلاء-بلهنية 

 ما يلبس على الرأس، وزيد فيه النون والواو -بفتح القاف والالم وسكون النون وضم السني-قلنسوة 
  .مدحوة، وأول زائديه النونليلتحق بق

)٣/١٤٠٥(  

  

 ومن حذف -بالكسر-إم آثروا التخفيف فحذفوا إحدى الياءين، فمن حذف الثانية قال الصحارِي 
 وإمنا فتح الراء وقلب الياء ألفا لتسلم من احلذف عند التنوين، واهللا -بالفتح-األوىل قال الصحارى 

  .أعلم
 بسايلّ لغري ذي نلْ فَعواجع ...عِ العرببتكالكرسي ت ددج  

: فعايلّ وهو لثالثي، ساكن العني، مزيد، آخره ياء مشددة لغري جتديد نسب، حنو: من أمثلة مجع الكثرة
: من حنو بصري، فال يقال" لغري ذي نسب جدد: "كرسي وكراسي وبردي وبرادي، واحترز بقوله
  .ياء وبقاء الداللة على معىن مشعور به قبل سقوطهابصاري، وعالمة النسب املتجدد جواز سقوط ال

  :تنبيهات
قد تكون الياء يف األصل للنسب احلقيقي مث يكثر استعمال ما هي فيه حىت يصري منسيا أو : األول

مهرِي مهاري، وأصله البعري املنسوب إىل مهرة : كاملنسي، فيعامل االسم معاملة ما ليس منسوبا كقوهلم
  .بائل اليمن، مث كثر استعماله حىت صار امسا للنجيب من اإلبلقبيلة من ق

 وحيفظ يف حنو صحراء وعذراء ١ذكر يف التسهيل أن هذا اجلمع أيضا لنحو علباء وقوباء وحواليا: الثاين
  .٢وإنسان وظَرِبان

صل  وتقدم التنبيه على أنه األ-بالتشديد-صحاري وعذاري : أما صحراء وعذراء فقالوا فيهما: قلت
أناسي وظرايب، وأصلهما أناسني وظرابني والياء : مع أنه ال يقاس عليه، وأما إنسان وظربان، فقالوا فيهما

أن هذا البدل يف أناسي الزم، ورد بأن العرب قالت أناسني : وزعم ابن عصفور. فيهما بدل من النون
  :٣على األصل، قال الشاعر

__________  



  .قرية من عمل النهروان:  اسم موضع، وقال يف القاموس-واوبفتح احلاء وسكون ال- حواليا ١
تشبه : تشبه القرد، وقيل: تشبه اهلر، وقيل:  دويبة منتنة الريح، قيل-على وزن قطران- ظربان ٢

  .الكلب
مل أقف على اسم قائله، يسلي شخصا مصابا بأهله نازحا عن داره ووطنه وقدم على قوم :  قائله٣

  . = وهو من البسيط-سان حىت كأنه اجتمع بأهله يف وطنهأحسنوا إليه غاية اإلح

)٣/١٤٠٦(  

  

  وباألناسني إبدالِ اَألناسني... أهال بأهل وبيتا مثل بيتكم 
ولو ذهب ذاهب إىل أن الياء يف أناسي ليست بدال وأن أناسي مجع إنسي، : قال يف التذييل والتكميل

إنسي : سن واستراح من دعوى البدل؛ إذ العرب تقولوأناسني مجع إنسان، لكان قد ذهب إىل قول ح
  :١يف معىن إنسان، قال الشاعر

 َألكولكن لَم سيولست ِإلن ...وبصلَ من جو السماء يزنت  
  .انتهى. إنسى وأناسي:  وقماري كذلك قالوا٢فكما قالوا خبيت وقمري وخبايت

 ال مجع إنسي أن ياءه للنسب، فليست كياء احلامل ألهل التصريف على جعل أناسي مجع إنسان: قلت
: جناين، ويف مجع تركي: ولو كان أناسي مجع إنسى لقيل يف مجع جين: كرسي، قال يف شرح الكافية

  ويحكى يف. انتهى. تراكي
__________  

  .الباء للمقابلة" بأهل"أتيت أهال : منصوب بفعل حمذوف تقديره" أهال: "اإلعراب= 
عطف على أهال، أي وأتيت بيتا مثل بيتكم، أي عوضه " وبيتا"عوض أهلك أتيت أهال : واملعىن

جيوز باجلر على أنه صفة " إبدال"وعوضت باألناسني : عطف على قوله بأهل، واملعىن" وباألناسني"
مضاف " األناسني "-واجلر أظهر-هم إبدال : لألناسني األول، وبالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف، أي

ل مجع بدل وأراد به العوض، وأراد باألناسني األول األناسني الذين قدم عندهم، وبالثاين واإلبدا. إليه
  .األناسني الذين فقدهم وأصيب م

  .أناسي: فإنه مجع إنسان ويبدل من النون الياء فيقال" وباألناسني: "قوله: الشاهد
أبو وجزة ميدح به عبد اهللا بن : ئلهقا: وقيل. هو رجل من عبد القيس ميدح به النعمان بن املنذر:  قائله١

  .علقمة بن عبدة، وهو من الطويل: قائله: الزبري رضي اهللا عنهما، وقيل
.  أخرجه الشاعر عن األصل؛ ألن أصل ملك مالك،حذفت اهلمزة للتخفيف-باهلمزة-" ملألك: "اللغة

  .يرتل" يصوب"



اض ناقص وامسها وخربها ليس فعل م" ولست"الواو عاطفة على بيت قبله " ولست: "اإلعراب
يتعلق " ملألك"لالستدراك " ولكن"لست معزوا إلنسي، وحرف اجلر يتعلق باحملذوف : تقديره. حمذوف

" من جو"مجلة من الفعل والفاعل وقعت صفة ملألك " ترتل"ولكن أنت معزو ملالك : مبحذوف تقديره
  .مجلة وقعت حاال من مالك" يصوب"مضاف إليه " السماء"يتعلق به 

  .فهي مبعىن إنسان" إلنسي: "قوله: الشاهد
  ,٢/ ٣٧٩ذكره سيبويه : مواضعه

البخت والبختية دخيل يف العربية أعجمي معرب، :  قال يف اللسان-ككرسي- البخايت مجع خبيت ٢
  .إن البخت عريب: وهي اإلبل اخلراسانية تنتج من عربية وفاجل وبعضهم يقول

)٣/١٤٠٧(  

  

عويض تاء التأنيث من الياء احملذوفة كما قالوا يف زنادقة، وحكى أهل مجع إنسان أيضا أناسية بت
إنسان ومجعه أناسني، وأما ظرايب فذكر : التصريف أيضا إبدال نون األوىل ياء يف اإلفراد واجلمع فقالوا

. ظرابني على األصل: بعض أهل التصريف أن اإلبدال فيه الزم، وليس كذلك؛ ألن من العرب من يقول
فيحتمل : ظرباء لغة من ظربان، قيل:  شرح الكافية، وحكى أبو القاسم السعدي وغريه أنه يقالذكره يف

  .صحاري:  صحراء١"مجع"أن يكون ظرايب مجعا لظرباء وتكون الياء بدال من مهزة التأنيث كما قالوا يف 
 غري امللحق والشبيه هذا آخر ما ذكره يف هذا النظم من أمثلة تكسري الثالثي ارد واملزيد فيه: الثالث

  .به، ومجلتها أحد وعشرون بناء
فعل كخمر، فعل كقُذَل، وفعل كغرف، وفعل كفرق، وفعلة كرماة، وفعلة ككملة، وفعلى كقتلى، 

وفعلة كدرجة، وفعل كعذَّل، وفعال كعذَّال، وفعال ككعاب، وفعول ككبود، وفعالن كغلمان، وفعالن 
عالء حنو أولياء، وفواعل كخوامت، وفعائل كرسائل، وفعاىل كصحارى، كظهران، وفعالء حنو كرماء، وأف

وفعايلّ ككراسي.  
فُعاىل، وفَعيل، وفُعال، أما فُعاىل فنحو سكارى وهو لوصف على فَعالن : وزاد يف الكافية ثالثة أبنية

  . يف هذين الوصفني-بفتح الفاء-وفَعلى، وتقدم ذكره، وأنه يرجع إىل فعالَى 
 ففيهما خالف ذكر بعضهم أما امسا -٢مجع ظئر- حنو عبيد وظُؤار -بضم الفاء-ل وفُعال وأما فعي

األصح أما مثاال تكسري ال امسا مجع فإن ذكر فعيل فهو اسم : مجع على الصحيح، وقال يف التسهيل
ع إن ذكر وما كان على وزن فعيل فهو مجع إن أُنث كعبيد ومحري واسم مج: مجع، وقال يف شرح الكافية

  .ككليب وحجيج
  .والثاين التفصيل. أحدمها أنه اسم مجع مطلقا: ففي فعال قوالن متقابالن، ويف فعيل قوالن: قلت



__________  
  . أ، ب١
ولد :  الناقة تعطف على غري ولدها، ومنه قيل للمرأة احلاضنة-بكسر الظاء وسكون اهلمزة- ظئر ٢

  .رولد غريه ظئ: غريها ظئر، وللرجل احلاضن

)٣/١٤٠٨(  

  

: قد كسروا على فعيل ثالثة أبنية: ويف كالم بعضهم ما يقتضي أنه مجع تكسري مطلقا، قال ابن اخلباز
فعل كعبد وعبيد وكلب وكليب ورهن ورهني، وفعل كبقر وبقري، وفعل كضرس وضريس، وهو قليل؛ 

يف الصحاح، والعبد خالف انتهى، فلم يفرق بني عبيد وكليب كما ترى، وكذا قال . ألنه أشبه باآلحاد
احلر واجلمع عبيد مثل كلب وكليب وهو مجع عزيز، وذكر يف الكافية أيضا من مجوع التكسري فعلى ومل 

ومذهبو ابن السراج أنه اسم مجع، : يسمع منه إال لفظان حجلى مجع حجل، وظرىب مجع ظربان، قال
و ركب وصحب مجع تكسري، وذهب األخفش إىل أن حن. ١احلجلى لغة يف احلجل: وقال األصمعي

مذهب سيبويه أنه اسم مجع وهو الصحيح؛ ألنه يصغر على لفظه وذهب الفراء إىل أنه كل ما له واحد 
  .موافق يف أصل اللفظ حنو مثر ومثار مجع تكسري، وليس بشيء

  يف جمعِ ما فَوق الثالثة ارتقَى... وبفَعالل وشبهِه انطقَا 
مفاعل : ة وشبهه، واملراد يشبه ما مياثله يف العدة واهليئة، وإن خالفه يف الوزن، حنومن أمثلة مجع الكثر

وفياعل، أما فعالل فيجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثالثة، وما شبهه فيجمع عليه كل ثالثي مزيد 
  .من غري ما مضى: إال ما أخرجه بقوله

 وحنوها؛ ألن هذه قد استقر تكسريها على ما وهو باب كُبرى وسكْرى، وأمحر ومحراء، ورامٍ وكامل
  .تقدم بيانه

  :تنبيه
: الرباعي وما زاد عليه، أما الرباعي فإن كان جمردا مجع على فعالل حنو" ما فوق الثالثة: "مشل قوله

: ، وإن كان بزيادة مجع على شبه فعالل سواء كانت الزيادة لإلحلاق حنو٢جعفر وجعافر وبرثن وبراثن
أَصبع وأصابع ومسجد ومساجد، ما مل يكن مما تقدم : ، أم لغريه حنو٣ارِف وعلقى وعالقصيرف وصي

  .استثناؤه
__________  

  . طائر معروف-بفتح احلاء واجليم- احلجل ١



  .الكف مع األصابع وخملب األسد:  قال يف القاموس-بضم الباء والثاء وسكون الراء- برثن ٢
  .هو احملال من األمور:  صريف٣

)٣/١٤٠٩(  

  

  :وأما اخلماسي فهو أيضا إما جمرد وإما بزيادة، فإن كان جمردا فقد نبه عليه بقوله
  جرد اآلخر انف بالقياس... ومن مخاسي ........... 

سفارج، مث : إذا أريد مجع اخلماسي ارد حذف آخره؛ ليتوصل بذلك إىل بناء فعائل، فتقول يف سفرجل
  :د جاز حذفه وإبقاء اخلامس كما نبه عليه بقولهإن كان رابعه شبها بالزائ
  يحذف دون ما به مت العدد... والرابع الشبيه باملزيد قد 

؛ ألن النون من حروف ١جيوز حذف الرابع إذا كان شبيها باملزيد لفظا أو خمرجا، فاألول حنو خدرنق
: لزيادة، فلك أن تقول فيهما؛ ألن الدال من خمرج التاء وهي من حروف ا٢الزيادة، والثاين حنو فرزدق

خدارن وفرازد حبذف اخلامس كما تقدم وهو :  ولك أن تقول-حبذف النون والدال-خدارق وفرازق 
  .ال حيذف يف مثل هذا إال اخلامس، وخوارق وفرازق غلط: األجود، وهذا مذهب سيبويه، وقال املربد

  :تنبيهان
رأوا حذف الثالث أسهل؛ ألن ألف اجلمع حتل أجاز الكوفيون واألخفش حذف الثالث، كأم : األول

  .حمله
ال يكسروا إال على استكراه، وقال يف : منع ابن والد تكسري اخلماسي ألبتة، وقال سيبويه: الثاين

ويغين غالبا التصحيح عن تكسري اخلماسي األصول، وأما اخلماسي بزيادة فإنه حيذف زائده : التسهيل
، ما مل يكن الزائد من اخلمسة حرف ٣طْرى وسباطر وفَدوكَس وفداكسسب: آخرا كان أو غري آخر حنو

  لني قبل
__________  

  .خرونق، والصواب األول: العنكبوت، وقالوا:  اخلدرنق١
  .اسم جنس مجعي لفرزدقة، وهي القطعة من العجني:  فرزدق٢
فدوكس .  استقامتاضطجع وامتد، واإلبل أسرعت، والبالد: مشية فيها تبختر، واسبطر:  سبطرى٣
  . وهو األسد والرجل الشديد-بفتح الفاء والدال والكاف وسكون الواو-

)٣/١٤١٠(  

  



عصفور وعصافري وقرطاس وقراطيس وقنديل : اآلخر، فإنه ال حيذف بل جيمع على مفاعيل وحنوه، حنو
  :وقناديل، وهذا مفهوم من قوله

  ثره اللذ ختمامل يك لينا إ... وزائد العادي الرابعي احذفْه ما 
فهم من استثنائه حرف اللني أنه ال حيذف، ولكن من أين يفهم أن واو عصفور وألف قرطاس : فإن قلت

  وحنوها يقلبان ياء؟
  .هذا مفهوم من قاعدة مذكورة يف التصريف ال حيتاج هنا إىل النص عليها: قلت

  :تنبيهان
 مما أصوله مخسة، فهذا وحنوه إذا مجع حذف ١ثَرىقَبع: حنو" وزائد العادي الرباعي: "مشل قوله: األول

  .قباعث: حرفان الزائد وخامس األصول؛ فتقول فيه
غُرنيق : ما قبله حركة جمانسة كما مر متثيله، وما قبله حركة غري جمانسة حنو" لينا: "مشل قوله: الثاين

ك فيه حرف العلة، فإنه ال  مما حير٣غرانيق وفراديس، وخرج منه كَنهور: ، فتقول فيهما٢وفردوس
  .كناهر: يقلب ياء، بل حذف فتقول

  إذ بِبِنا اجلمع بقَاهما مخل... والسني والتا من كمستدعٍ أَزِلْ 
 توصل إليهما -أعين فعالل وفعاليل-اعلم أن االسم إذا كان فيه من الزوائد ما خيل بقاؤه مبثايل اجلمع 

ف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مزية يف املعىن أو يف اللفظ، فلذلك تقول حبذفه، فإن تأيت أحد املثالني حبذ
 ألن بقاءمها خيل ببنية اجلمع، وأبقيت امليم ألن هلا -حبذف السني والتاء معا-مداع : يف مجع مستدع

  مزية عليهما لكوا تزاد ملعىن خيص األمساء، وكذلك تقول يف منطلق
__________  

  .ديد، واألنثى قبعثراةالعظيم الش:  القبعثرى١
  .بستان: وفردوس.  طري من طيور املاء طويل العنق-بضم الغني وسكون الراء وفتح النون- غرنيق ٢
  .كسفرجل، املتراكم من السحاب والضخم من الرجال:  كنهور٣

)٣/١٤١١(  

  

وامليم أَولَى : ار بقولهمطالق ومغامل، فتؤثر امليم بالبقاء على النون والتاء، ملا تقدم، وإىل هذا أش: ومغتلم
  :صورتني" من سواه: "من سواه بالبقَا، فشمل قوله

  .وفاقية وهي أن يكون ثاين الزائدين غري ملحق، كنون منطلق وتاء مغتلم: إحدامها
، فمذهب سيبويه فيه ويف حنوه إبقاء امليم ١مقْعنسس: خالفية وهي أن يكون الزائد ملحقا حنو: واألخرى

قعاسس، ورجح مذهب سيبويه بأن امليم مصدره : ، ومذهب املربد إبقاء امللحق فتقولمقاعس: فتقول



  .وهي ملعىن خيص االسم فكانت أوىل بالبقاء
  :تنبيه

ال يعين باألولوية هنا رجحان أحد األمرين مع جوازمها؛ ألن إبقاء امليم فيما ذكر متعني؛ لكونه أوىل فال 
أن اهلمزة والياء مثل امليم يف كوما أوىل بالبقاء إذا : ن سبقا، يعينواهلمز واليا مثله إ: قوله. يعدل عنه

أَالد ويالد، حبذف النون وإبقاء اهلمزة والياء؛ لتصدرمها :  فتقول يف مجعهما٢أَلَندد ويلَندد: تصدرا حنو
ى معىن أصال، وألما يف موضع يقعان فيه دالني على معىن خبالف النون فإما يف موضع ال تدل فيه عل

  .وإمنا أدغم أالد ويالد يف اجلمع رجوعا إىل القياس
  :تنبيه

تقدم أن املزية تكون يف املعىن ويف اللفظ، وما تقدم من إبقاء امليم واهلمزة والياء يف املثل السابقة من 
 مجع املزية املعنوية وهلا أمثلة أخر ال حيتمل ذكرها هذا املختصر، ومثال املزية اللفظية كقولك يف

سخاريج؛ ألن سفاعيل عدوم، وكذلك مثله : استخراج ختاريج؛ ألن له نظريا وهي متاثيل، فال تقول
  ٣مرمريس

__________  
  .أي متأخر إىل خلف من القعس وهو خروج الصدر ودخول الظهر عند احلدب:  مقعنسس١
  .كالمها مبعىن اخلصم الشديد اخلصومة كاأللد:  ألندد ويلندد٢
األملس أيضا، ووزنه : شديد، واملرمريس: مرمريس أي:  أوصاف الداهية، يقالمن:  مرمريس٣

  .فعفعيل

)٣/١٤١٢(  

  

 ألن ذلك ال جيهل معه كون االسم ثالثيا يف األصل، فلو -حبذف امليم وإقباء الراء-مراريس : فتقول فيه
، فإن ١مثله حطائطمراميس، ألوهم أنه كون الكلمة رباعية، وكذلك : حذفت الراء وأبقيت امليم فقلت

اهلمزة فيه أوىل بالبقاء من األلف لتحركها ولشبهها حبرف أصلي؛ ألن زيادا وسطا شاذة، خبالف 
حطائط، على : األلف، ويونس يؤثر األلف بالبقاء؛ ألا أبعد من آخر االسم فتنقلب مهزة فتقول

رناه، ومن املزية أيضا ما أشار إليه القولني، والتقدير خمتلف، ومسائل هذا الفصل كثرية، فلنكتف مبا ذك
  :بقوله

  كحيزبون فهو حكْم حتما... والياَء ال الواو احذف إن جمعت ما 
 وحنومها، فإن تكسريمها حزابني وعطاميس، حذفت الياء ٢ما جيب إيثاره بالبقاء واو حيزبون وعيطموس

ا أوثرت الواو يف ذلك بالبقاء؛ ألن الياء إذا حذفت وأبقيت الواو فانقلبت ياء النكسار ما قبلهما، وإمن



أغىن حذفها عن حذف الواو، ولبقائها رابعة قبل اآلخر، فيفعل ا ما فعل بواو عصفور، ولو حذفت 
  .الواو أوال مل يغنِ حذفها عن الياء؛ ألن بقاء الياء مفوت لصيغة اجلمع

  كالعلَندىوكل ما ضاهاه ... وخيروا يف زائدي سرندى 
سراند، : سراد، وإن حذفت األلف قلت:  مها النون واأللف، فإن حذفت النون قلت٣زائدا سرندى

 واحلبنطى العفرىن، وإمنا خريوا يف هذين الزائدين لثبوت التكافؤ بينهما؛ ٤العلندى: وكذلك نظائره حنو
  .إذ ال مزية ألحدمها على اآلخر

وهذه مسائل أختم ا . مزية أبقى، فإن ثبت التكافؤ فاحلاذف خمريواحلاصل أنه إن كان ألحد الزائدين 
  :باب اجلمع

__________  
  .الصغري، كأنه حط عن مرتبة العظيم:  حطائط١
التامة اخللق من اإلبل واملرأة : الياء والواو والنون، العيطموس: املرأة العجوز، ويف زوائد:  احليزبون٢

  . العاقراجلميلة أو احلسنة الطويلة التارة
  .السريع يف أموره أو الشديد:  السرندى٣
البعري الضخم والغليظ من كل شيء ونوع من شجر العضاة له شوك، واحده اء واجلمع :  العلندى٤

  .عالند

)٣/١٤١٣(  

  

سفاريج :  أصل زائد، فتقول يف سفرجل ومنطلق١"منه"جيوز تعويض ياء قبل الطرف مما حذف : األوىل
  . هذا أول التصغري، وسيأيتومطاليق، وقد ذكر

أجاز الكوفيون زيادة الياء يف مماثل مفاعل وحذفها من مماثل مفاعيل، فيجيزون يف جعافر جعافري، : الثانية
 ومن ٢} ولَو أَلْقَى معاذيره{: ويف عصافري عصافر، وهذا عندهم جائز يف الكالم، وجعلوا من األول

:  ووافقهم يف التسهيل على جواز األمرين، واستثىن فواعل فال يقال فيه٣} غيبِوعنده مفَاتح الْ{: الثاين
  :٤فواعيل، إال شذوذا كقوهلم

  سوابيغ بيض ال يخرقها النبل.......................... ... 
 ، وكل ما جيمع على فعائل، وقال أبو٥طوابيق وخواتيم: ووافقهم اجلرمي على زيادة الياء قياسا يف حنو

  كل ما جاء من هذا: ٦أمنية وأثفية: حامت يف حنو
__________  

  . أ١



  . من سورة القيامة١٥ من اآلية ٢
  . من سورة األنعام٥٩ من اآلية ٣
  .وهو زهري بن أيب سلمى، وهو من الطويل:  قائله٤

  :وصدره
  عليا أسود ضاريات لبوسهم

" سوابيغ"ع ضارية، من ضرى إذا اجترأ مج" ضاريات"مجع أسد " أسود"على اخليل : أي" عليها: "اللغة
  .السهم" النبل"صقيلة " بيض"كوامل 

مبتدأ " لبوسهم"صفة " ضاريات"مبتدأ مؤخر " أسود"جار وجمرور خرب مقدم " عليها: "اإلعراب
ال نافية وخيرق فعل مضارع وها مفعول به " ال خيرقها"بيض صفته "خرب املبتدأ " سوابيغ"ومضاف إليه 

  .مرفوع بالضمة الظاهرة، واجلملة صفة لسوابيغفاعل " النبل"
  .بدون الياء-والقياس سوابغ " سوابيغ: "قوله: الشاهد
  ,٢/ ١٨٢، وذكره السيوطي يف اهلمع ٣/ ٧٠٣ذكره األمشوين : مواضعه

 وهو العضو من أعضاء اإلنسان كاليد والرجل، وجيمع -بفتح الباء وكسرها-مجع طابق :  طوابيق٥
نوع من احللي، وهو أيضا ما يوضع على الطني : اء اجلمع شذوذا طوابيق، وخواتيمعلى طوابق، وقد ج

  .وخيتم به الكتاب
  . وهي حجر يوضع عليه القدر، وهي ثالثة أحجار-بضم اهلمزة وسكون الثاء وكسر الفاء- أثفية ٦

)٣/١٤١٤(  

  

ا كما يقال يف مجع مفتاح هذ: النوع واحده مشدد، ففي مجعه التشديد والتخفيف كأثايف، وقال األخفش
مفاعل "احلذف يف املعتل أكثر، ومذهب البصريني أن زيادة الياء يف مثل : مفاتح ومفاتيح، وقال النحاس

  . مفاعيل ال جيوز إال للضرورة١"وحذفها من مثال
جتريد ورمبا قدر : قد ورد يف مجع التكسري ما يشبه تصغري الترخيم، وأشار إليه يف التسهيل بقوله: الثالثة

ظروف وخبوث، قال اجلرمي : املزيد فيه فعومل معاملة ارد، ومثال ذلك قوهلم يف ظريف وخبيث
مجع الترخيم، ومذهب : كسروه على حذف الزيادة، وهو مذهب املربد، وكان يقول فيه: والفارسي

  .ن اسم مجعاخلليل وسيبويه أنه مما مجع على غري واحده املستعمل كمالميح، وأجاز السريايف أن يكو
يجمع اسم اجلمع ومجع التكسري غري املوازن مفاعل أو مفاعيل أو فعلة أو فعلة : قال يف التسهيل: الرابعة

فمن مجع اسم اجلمع قوم وأقوام، وظاهر كالم سيبويه . انتهى. ملا يثنيان له مجع شبيهيهما من مثل اآلحاد
" ملا يثنيان له: "، ومعىن قوله٢ سرحان وسراحنيأنه ال ينقاس، ومن مجع اجلمع عقبان وعقابني كما تقول



للمعىن الذي يثنيان له، يعين أن الداعي إىل مجعهما هو الداعي إىل تثنيتهما، وظاهر كالمه جواز ذلك يف 
  .مجع الكثرة ومجع القلة ونقل غريه أن مجع الكثرة ال يقاس عليه باتفاق

ال ينقاس وال جيمع من اجلموع : ألكثرين، وقيليقاس عليه، وهو مذهب ا: واختلف يف مجع القلة فقيل
  .إال ما مجعوا، وهو مذهب اجلرمي، واختيار ابن عصفور، وبه فسر الفارسي كالم سيبويه

هو مجع مجع مجع؛ ألنه مجع آصال وآصال مجع أصل وأصل مجع : اختلف يف أصائل فقيل: اخلامسة
هو مجع مجع، ألنه مجع آصال : رد وقيلأصيل، قاله ابن الشجري، ورده ابن اخلشاب وهو خليق بال

  وآصال مجع أصل وأصل مفرد
__________  

  . أ، ب١
  .األسد بلغة هذيل: الذئب، وقيل:  السرحان٢

)٣/١٤١٥(  

  

إن آصاال مجع أصيل كيمني وأميان وأصائل مجع أصيلة كسفينة وسفائن ذكره ابن : وقيل. ال مجع له
أصائل مفرده أصيل مثل أفيل وأفائل :  وقال ابن اخلشاب،١الباذش وقاله أيضا أبو احلسني بن فارس

  .واألفيل الصغري من أوالد اإلبل، وعلى هذين القولني فليس جبمع مجع
يف الفرق بني اجلمع واسم اجلمع واسم اجلنس، وإمنا أخرته إىل هذا املوضع؛ ألن معرفته : السادسة

  .أحدمها معنوي، واآلخر لفظي: ثة من وجهنيمتوقفة على معرفة أمثلة التكسري، والفرق بني هذة الثال
االسم الدال على أكثر من اثنني بشهادة التأمل، إما أن : فقال الشارح يف صدر الشرح: أما املعنوي

يكون موضوعا لآلحاد اتمعة داال عليها داللة تكرار الواحد بالعطف، وإما أن يكون موضوعا موع 
على مجلة أجزاء مسماه، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة ملغى فيه اعتبار اآلحاد داال عليها داللة املفرد 

الفردية؛ إال أن الواحد ينتفي بنفيه، فاملوضوع لآلحاد اتمعة هو اجلمع سواء كان له من لفظه واحد 
 واملوضوع موع اآلحاد، وهو اسم اجلمع، سواء كان له ٢مستعمل كرجال وأسود، أو مل يكن كأبابيل

من لفظه كركب وصحب، أو مل يكن كرهط وقوم، واملوضوع للحقيقة باملعىن املذكور هو اسم واحد 
أن : يعين. انتهى. اجلنس، وهو غالب فيما يفرق بينه وبني واحده بالتاء كتمر ومترة وعكسه كمأة وجبأة

على الكمأ واجلبأ للواحد، والكمأة واجلبأة للجنس، وهذا قليل، وبعضه يقول كمأة وللجنس كمء 
وهو غالب يفرق بينه وبني واحده بالتاء، يشري إىل أن اسم اجلنس ال ينحصر يف ذلك؛ : وقوله. القياس

  .روم ورومي وزنج وزجني: ألنه قد يفرق بينه وبني واحده بياء النسب حنو
__________  



الكوفيني،  هو أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد أبو احلسني اللغوي القزويين كان حنويا على طريقة ١
مسع أباه وعلي بن إبراهيم بن سلمة، وقرأ عليه البديع اهلمذاين، وكان كرميا جوادا، وله مقدمة يف 

  .مات سنة مخس وتسعني وثالمثائة: قال الذهيب. النحو، واختالف النحويني وغريمها
  .مبعىن فرق:  أبابيل٢

)٣/١٤١٦(  

  

 صحة إطالق متر وحنوه على القليل والكثري واعلم أن فيما عرف به اسم اجلنس نظرا؛ ألن مقتضاه
كالعسل واملاء؛ ألن الواحد إمنا ينتفي بنفيه إذا كان صادقا عليه، وقد صرح بذلك الشيخ أبو عمرو يف 

شرحه لكافيته، واملفهوم من كالم النحويني أن اسم اجلنس الذي يفرق بينه وبني واحده بتاء التأنيث 
 على أقل من ثالثة، وإمنا يقال ذلك يف حنو ضرب من املصادر، فإنه  وكلم، ال يطلق١جوز وخنل: حنو

صاحل للقليل والكثري، وإذا قيل ضربة فالتاء للتنصيص على الوحدة، وأما غري املصادر فال يقال فيها 
الكلم اسم جنس مجعي كالنبق واللنب، وأقل ما : ذلك، وقد صرح املصنف بذلك قال يف شرح التسهيل

تكسري الواحد املمتاز بالتاء حمفوظ استغناء بتجريده : مات، بل يقتضي قوله يف التسهيليتناول ثالث كل
  .يف الكثرة وبتصحيحه يف القلة، أن مترا وحنوه ملا فوق العشرة حىت قيل ناقض كالمه األول

لى وأما اللفظي فاعلم أن االسم الدال على أكثر من اثنني إن مل يكن له واحد من لفظه فإما أن يكون ع
وزن خاص باجلمع أو غالب فيه أو ال؛ فإن كان على وزن خاص باجلمع حنو عبابيد، أو غالب فيه حنو 

  .أعراب، فهو مجع واحد مقدر، وإال فهو اسم مجع حنو رهط وإبل
 هذا ٢"برمة أعشار: "إن أعرابا على وزن غالب؛ ألن أفعاال وزن نادر يف املفردات كقوهلم: وإمنا قلنا

من " برمة أعشار: "ويني، وأكثرهم يرى أن أفعاال وزن خاص باجلمع، وجيعل قوهلممذهب بعض النح
وصف املفرد باجلمع، ولذلك مل يذكر يف الكافية غري اخلاص باجلمع، وليس األعراب مجع عرب؛ ألن 

العرب يعم احلاضرين والبادين، واألعراب خيص البادين، خالفا ملن زعم أنه مجعه، وإن كان له واحد من 
فظه فإما أن يوافقه يف أصل اللفظ دون اهليئة أو فيهما، فإن وافقه فيهما وثىن فهو مجع يقدر تغيريه حنو ل

فلك، فإن مل يثن فليس جبمع حنو جنب، واملصدر إذا وصف به وإن وافقه يف أصل اللفظ دون اهليئة، 
م تأنيثه حنو متر أو ال، فإن ميز مبا فإما أن مييز من واحده برتع ياء النسب حنو روم أو بتاء التأنيث ومل يلتز

  ذكر ومل يلتزم تأنيثه فهو اسم جنس، وإن التزم تأنيثه فهو مجع حنو
__________  

  . املفازة اليت يتيه فيها السالك-بفتح اجليم وسكون الواو-اجلوز :  جوز١



ذا كانت مكسرة إ: قد من حجارة، وبرمة أعشار إذا كانت عظيمة ال حيملها إال عشرة، وقيل:  الربمة٢
  .على عشر قطع

)٣/١٤١٧(  

  

 ١"اسم اجلنس"تخم وم، حكم سيبويه جبمعيتهما؛ ألن العرب التزمت تأنيثهما، فإن الغالب على 
وإن مل . التذكري والتأنيث سواء يف االستعمال والكثرة: التذكري، وقال ابن سيده. املمتاز واحده بالتاء

موع املاضية أوال، فإن وافقها فهو مجع، ما مل يساو الواحد يف يكن كذلك، فإما أن يوافق أوزان اجل
التذكري والنسب إليه دون قبح فيكون اسم مجع، فلذلك حكم على غزى بأنه اسم مجع لغاز؛ ألنه 

ساوى الواحد يف التذكري، خبالف كليب، فإنه مجع ألنه مؤنث، وحكم أيضا على ركاب بأنه اسم مجع 
  .ركايب، واجلموع ال ينسب إليها إال إذا غلبت أو أمهل واحدها: ه فقالوالركوبة؛ ألم نسبوا إلي

الرجال قام، وإن خالف : دون قبح؛ ألن اجلمع قد يساوي الواحد فيما ذكر بقبح فيقال: وإمنا قلنا
أوزان اجلمع املاضية فهو اسم مجع حنو صحب وركب؛ ألن فعال ليس من أبنية اجلمع، خالفا أليب 

  .احلسن
ل أن اسم اجلنس هو ما يتميز واحده الياء أو بالتاء ومل يلتزم تأنيثه واسم اجلمع ما ال واحد له واحلاص

من لفظه وليس على وزن خاص باجلمع وال غالب فيه، أو له واحد ولكنه خمالف ألوزان اجلمع، أو غري 
واهللا . رفتهماخمالف ولكنه مساو للواحدة دون قبح يف التذكري والنسب، وإذا عرفا عرف اجلمع مبع

  .أعلم
__________  

  . أ، ب١

)٣/١٤١٨(  

  

  :التصغري
 من واد واحد، فلنذكر فوائده وعالماته وشروط -كما قال سيبويه- ١"ألما"إمنا ذكره بعد التكسري 

  .املصغر
  .التقليل، والتقريب، والتحقري: ٢"فثالثة"أما فوائده عند البصريني 

  .حجر صغري، وإما لشأنه حنو رجيل:  أيإما لذات الشيء حنو حجري: فالتحقري
إما لزمان الشيء حنو بعيد العصر، وإما ملكانه حنو :  دريهمات، والتقريب٣"حنو"لكمية الشيء : والقليل



  .دوين السماء، وإما ملرتلته حنو صديقي
  :٤وزاد الكوفيون يف فوائده التعظيم، كقول لبيد

  تصفَر منها األناملُدويهية ........................ ... 
  .املوت: أي

وأجيب بأن الداهية إذا كانت عظيمة كانت سريعة الوصول، فالتصغري لتقليل املدة، أو بأن املراد أن 
  .أصغر األشياء قد يفسد األمور العظام

__________  
  ".ألنه" أ، ب، ويف ج ١
  . أ، ب٢
  . أ، ج٣
  .هو من الطويلهو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري، و:  قائله٤

  :وصدره
  وكل أناس سوف تدخل بينهم

 وهو -بفتح فسكون-وهو مصغر خوخة " خوخية"تصغري داهية، ويروى يف مكانه " دويهية: "اللغة
أنه سينفتح عليهم باب يدخل إليهم منه الشر، وإذا مات اإلنسان أو قتل اصفرت : الباب الصغري، أي

  .األنامل األظافر، فإن صفرا ال تكون إال باملوتاملراد من : أنامله واسودت أظافره، وقيل
" بينهم"فعل مضارع " تدخل"هنا للتحقيق والتأكيد " سوف"مضاف إليه " أناس"مبتدأ " كل: "اإلعراب

متعلق " منها"فعل مضارع " تصفر"فاعل تدخل واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ " دويهية"متعلق بتدخل 
  . اجلملة يف حمل رفع صفة لدويهيةفاعل تصفر،" األنامل"بالفعل 
  .حيث إن التصغري هنا للتعظيم عند الكوفيني" دويهية: "قوله: الشاهد
، وابن يعيش ١٣٩، وابن األنباري يف اإلنصاف ٢/ ٤٩، ٢/ ٢٥ذكره الشجري يف أماليه : مواضعه

 ٣ /٧٠٦ مهع اهلوامع، ٢/ ١٨٥ يف شرح شواهد الشافية، ٨٥ يف اخلزانة، ٢/ ٥٦١، ٥/ ١١٤
  .شرح األمشوين

)٣/١٤١٩(  

  

الياء، وإمنا جعلوها ياء؛ ألن أَولَى احلروف بالزيادة حروف املد واللني، فاأللف قد : وأما عالمته فهي
أن األلف : استبد ا اجلمع فعدلوا إىل الياء؛ ألا أقرب إىل األلف، وزعم بعض الكوفيني وصاحب الغرة

هدهد، هداهد، يعنون التصغري، ويف دابة وشابة، : ول العرب يفقد جتعل عالمة التصغري، واستدلوا بق



ورد بأن اهلداهد لغة يف اهلدهد، وأما دوابة وشوابة فألفهما بدل من ياء التصغري واألصل . دوابة وشوابة
  .دويبة وشويبة؛ ألن ياء التصغري قد جتعل ألفا إذا وليها حرف مشدد

  :وأما شروط املصغر فأربعة
 امسا فال يصغر الفعل وال احلرف؛ ألن التصغري وصف يف املعىن وشذ تصغري فعل أن يكون: األول

  .التعجب، ويف كونه مقيسا خالف تقدم يف بابه
وشذ تصغري . أن يكون غري متوغل يف شبه احلرف، فال تصغر املضمرات وال من وكيف وحنوها: الثاين

  .بعض أمساء اإلشارة واملوصوالت، وسيأيت
ون قابال للتصغري فال يصغر حنو كبري وجسيم، وال األمساء املعظمة شرعا، ويف أمساء أن يك: والثالث

  .شهور السنة وأيام األسبوع قوالن، واملنع مذهب سيبويه
  .١أن يكون خاليا من صيغ التصغري وشبهها، فإنه ال يصغر حنو كميت: والرابع

  صغرته حنو قُذَي يف قَذَا... فُعيال اجعل الثالثي إذا 
  فاق كجعل درهم دريهما... فُعيعل مع فُعيعيل ملا 

قذي يف تصغري قذى، وفليس يف : فُعيل وفُعيعل وفُعيعيل، ففعيل للثالثي مطلقا حنو: أبنية التصغري ثالثة
  .تصغري فلس، وفعيعل وفعيعيل ملا زاد على الثالثة

وللخماسي ارد إذا حذف آخره ومل دريهم يف درهم، وجعيفر يف جعفر، : أما فعيعل فللرباعي حنو
  .فريزد يف فرزدق: يعوض حنو

__________  
  .هو الفرس الذي تضرب محرته إىل سواد:  الكميت من اخليل١

)٣/١٤٢٠(  

  

وأما فعيعيل فللخماسي وملا فوقه أيضا، إذا كان قبل آخره حرف لني حنو عصيفري، أو حذف منه 
  .١"وملا فوقه أيضا"وعوض حنو فريزيد 

  :نبيهاتت
مل بنيت املصغر على هذه األمثلة؟ :  فقيل له-رمحه اهللا-هذه األوزان الثالثة من وضع اخلليل : األول
  .وجدت معاملة الناس على فلس ودرهم ودينار: فقال

 اصطالح خاص ذا الباب، اعترب فيه جمرد اللفظ تقريبا، وكراهة ٢"األوزان"وزن املصغر ذه : والثاين
  .ة، وليس جبار على مصطلح التصريفلتكثري األبني

  .أال ترى أن وزن أُحيمد ومكريم وسفريج يف التصغري فعيعل، ووزا التصريفي أفيعل ومفيعل وفعيلل



ضم أوله وفتح ثانيه : أن يف الثالثي إذا صغر ثالثة أعمال" فعيال اجعل الثالثي: "فهم من قوله: الثالث
  .وإحلاق ياء ساكنة بعده

أن ما فوق الثالثة يشارك الثالثي يف األعمال الثالثة ...." فاق.... فعيعل مع فعيعيل ملا ":وفهم من قوله
  . سيستثنيه٤"فيما" رابعا وهو كسر ما بعد الياء إال ٣" عليه"ويزيد 
هذه الكيفية املذكورة إمنا هي يف املتمكن، وأما غري املتمكن فإنه خيالفه يف بعضها، وسيأيت آخر : الرابع
  .الباب

ذكروا لضم أول املصغر علال أكثرها ظاهر الضعف، منها أم ملا فتحوا يف التكسري أول : اخلامس
وفتحوا . قال معناه السريايف. الرباعي واخلماسي مل يبق إال الكسر والضم، فكان الضم أوىل ملكان الياء

  .ياء على ما قبل األلفثانيه ألن ياء التصغري وألف التكسري يف حنو مفاعل متقابالن فحمل ما قبل ال
__________  

  . أ، ب١
  ".األمثلة" يف ج ٢
  . أ، ب٣
  . أ، ب٤

)٣/١٤٢١(  

  

:  أو تقول١ضم أول املصغر وفتح ثانيه إمنا هو فيما ليس كذلك حنو صرد: قال بعضهم: السادس
  .الضمة والفتحة يف املكرب غري الضمة والفتحة يف املصغر كما يف فلك وحنوه

لو كان أول املكرب مضموما كغراب وغالم مث صغرته حلكم بأن الضمة يف : لثاين فقالوجزم ابن إياز با
:  مما قبل آخره مكسورا إذا صغر ال يغري، قال٢التصغري غريها يف التكبري، وقال بعضهم يف حنو زبرج

  .إن الكسرة يف التصغري غريها يف التكبري لكان وجها: ولو قيل
إن :  وحنومها من أمساء الفاعلني، فقال بعضهم٣ املصغر كمبيطر ومهيمنلو كان املكرب على هيئة: السابع

تصغريها يكون بالتقدير، وظاهر التسهيل أن مثل هذا ال يصغر؛ ألنه شرط يف املصغر خلوه من صيغ 
  .التصغري وشبهها

  به إىل أمثلة التصغري صلْ... وما به ملنتهى اجلمع وصلْ 
 ٤"مبا يتوصل به إىل منتهى اجلمع"وفعيعيل فيما زاد على أربعة أحرف أنه يتوصل إىل بناء فعيعل : يعين
 ما له يف التكسري فتقول يف تصغري -من ترجيح وختيري- هنا ٥"وللحاذف"بناء مفاعل ومفاعيل : يعين

مطيلق : فرزدق فريزد حبذف اخلامس، أو فريزق حبذف الرابع؛ ألنه يشبه الزائد، وتقول يف منطلق



حبذف السني؛ ألن التاء -اء امليم؛ ألنه هلا مزية كما تقدم، وتقول يف استخراج خترييج حبذف النون وإبق
حزيبني حبذف الياء وإبقاء الواو مقلوبة ياء ملا مر، وتقول يف : ٦أوىل بالبقاء ملا سبق، وتقول يف حيزبون

يف التكسري فأغىن عليند أو عليد؛ إذ ال مزية ألحد زائديه على اآلخر، وقد تقدم بيان ذلك : ٧علندى
  .عن إعادته

__________  
  . طائر ضخم الرأس يصطاد العصافري، وبياض يف ظهر الفرس من أثر الدبر-بضم ففتح- الصرد ١
  .السحاب الرقيق: الذهب، وقيل: الزينة من وشي أو جوهر، وقيل:  الزبرج٢
  .اسم فاعل هيمن إذا كان رقيبا على الشيء:  املهيمن٣
  ".ا يوصل به فيه إىل منتهى اجلمعمب" ب، ج، ويف أ ٤
  ".وللحادق" أ، ويف ب، ج ٥
  .املرأة العجوز:  احليزبون٦
  .بالضم-مجل علندى :  الغليظ من كل شيء، ورمبا قيل-بالفتح- العلندى ٧

)٣/١٤٢٢(  

  

  :تنبيه
دا، يستثىن من ذلك هاء التأنيث، وألفه املمدودة، وياء النسب، واأللف والنون بعد أربعة أحرف فصاع

  .فإن ال حيذفن يف التصغري، وال يعتد ن كما سيأيت
  إن كان بعض االسم فيهما احنذف... وجائز تعويض يا قبل الطرف 

أنه جيوز أن يعوض مما حذف يف التكسري والتصغري ياء قبل اآلخر، وسواء يف ذلك ما حذف منه : يعين
سفريج، وإن : ريج، ويف التصغريسفا: سفارج، وإن عوضت قلت: أصل حنو سفرجل فتقول يف مجعه

  .سفرييج: عوضت قلت
  .مطالق ومطاليق، ويف تصغريه مطيلق على الوجهني: وما حذف منه زائد حنو منطلق فتقول يف مجعه

  .أن التعويض ال يلزم" جائز: "وعلم من قوله
  :تنبيه

غري تعويض، واحترز وجائز أن يعوض مما حذف ياء ساكنة قبل اآلخر، ما مل يستحقها ل: قال يف التسهيل
من حنو لفاغيز مجع لُغيزى، فإنه حذفت ألفه ومل حيتج إىل تعويض، لثبوت يائه اليت " لغري تعويض: "بقوله

  .كانت يف املفرد
  خالف يف البابني حكما رسما... وحائد عن القياس كل ما 



: تصغري مغربان، ويف العشاءمغريبان، كأنه :  القياس يف التصغري حنو قوهلم يف املغرب١"به"مما خولف 
أنيسيان، كأنه : عشيشية، كأنه تصغري عشاة، ويف إنسان: عشيان، كأنه تصغري عشيان، ويف عشية

فعالن أيضا، لكن : مذهب البصريني أنه فعالن من األنس، وقال الشيباين. أنسيان، وفيه خالف: تصغري
  إنه أفعالن من النسيان فهو على األولني من: من اإليناس مبعىن اإلبصار، وقال معظم الكوفيني

__________  
  ".فيه" أ، ج ويف ب ١

)٣/١٤٢٣(  

  

روجيل، : لييلية، كأنه تصغري لياله، ويف رجل: أبينون، كأنه تصغري أبنني، ويف ليلة: هذا النوع، ويف بنون
األلفاظ ما استغىن فيها أصيبية وأغيلمة، كأما تصغري أفعلة، فهذه : كأنه تصغري راجل، ويف صبية وغلمة

صبية على :  قالوا يف صبية١"وقد مسع يف بعضها القياس أيضا"بتصغري مهمل عن تصغري مستعمل 
  :٢أنشد سيبويه. القياس

  ما إن عدا أصغرهم أنْ زكَّا... صبية على الدخان رمكَا 
  .ما إن عدا أكربهم: والصواب: زك زكيكا إذا دب، قال املربد: يقال
رهط وأراهط، وباطل وأباطيل، وحديث وأحاديث، وكراع : خولف به القياس يف التكسري قوهلمومما 

  .٣وأكارع، وعروض وأعاريض، وقطيع وأقاطيع
فهذه مجوع لواحد مهمل استغىن به عن مجع املستعمل، هذا مذهب سيبويه واجلمهور، وذهب بعض 

ابن جين إىل أن اللفظ يغري إىل هيئة أخرى مث النحويني إىل أا مجوع للمنطوق به على غري قياس، وذهب 
  جيمع، فريى يف

__________  
  . أ، ج١
  .هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز:  قائله٢

" أن زكا"جاوز " عدا" مجع أرمك والرمكة لون كلون الرماد -بضم الراء وسكون امليم-" رمكا: "اللغة
  .وا وتشعثوا لشدة الزمان وكلب الشتاء والربدصبية صغارا قد اغرب: يصف رؤبة ذا. قد زكا: ويروى

" ما"صفة لصبية " رمكا"حال " على الدخان"ترك صبية : منصوب بفعل مقدر تقديره" صبية: "اإلعراب
فعل ماض " زكا"مصدرية " أن"فاعل ومضاف إليه " أصغرهم"فعل ماض " عدا"زائدة " إن"النفي 

  .عليه يف تأويل مصدر مفعول عداواأللف لإلطالق والفاعل ضمري، وأن وما دخلت 
  .حيث صغرت على لفظها، واألكثر يف كالمهم أصيبية" صبية: "قوله: الشاهد



  ,١/ ٣١، واملخصص ٢١٢، واملقتضب ٢/ ١٣٩ذكره سيبويه : مواضعه
قوم الرجل وقبيلته ويطلق على اجلماعة من ثالثة إىل عشرة أو من سبعة إىل عشرة بشرط أن :  الرهط٣

  . رجااليكونوا كلهم
  ".كراع وأكاريع: "هو مستدق الساق، ويف نسخة ب: والكراع

  .آخر تفعيلة من الشرط األول من بيت الشعر: والعروض

)٣/١٤٢٤(  

  

أباطيل أن االسم غري إىل إبطيل أبطول مث مجع، وذهب املربد إىل أن أراهط مجع أرهط وأباطيل مجع 
  .ريض تكسري إعراض مصدر أعرضإبطال مصدر أبطل واستغىن به عن مجع االسم، وأعا

إن أحدوثة إمنا تستعمل يف : وذهب الفراء إىل أن أحاديث مجع أحدوثة مبعىن حديث، وقال ابن خروف
أظافري يف : املصائب والدواهي ال يف معىن احلديث الذي يتحدث به، وعد بعضهم من هذا النوع قوهلم

 استغىن فيه جبمع واحد مستعمل قليال؛ ألم قالوا مجع ظفر، وليال يف مجع ليلة، وليستا منه، بل مها مما
 يف التصغري لييلية ١"وكذا ال ينبغي أن يعد قوهلم: أظفور ولياله، وإن كان األشهر ليلية وظفرا، قلت"

  .مما استغىن فيه بتصغري مهمل
  تأنيث أو مدته الفتح احنتم... لتلو يا التصغري من قبل علم 

  مد سكران وما به التحقأو ... كذلك مامدة أفعال سبق 
على مقتضى العوامل حنو : اعلم أن ما بعد ياء التصغري إن كان حرف إعراب جرى بوجوه اإلعراب

  :زبيد، وإن مل يكن حرف إعراب وجب كسره كما كسر ما بعد ألف التكسري إال مخسة أشياء
-طليحة وسكريى : هماطلحة وسكرى، فتقول في: ما قبل عالمة التأنيث وهي التاء واأللف حنو: األول
  . لوجوب فتح ما قبل تاء التأنيث، وحمافظة على بقاء األلف-بالفتح

  .ما كان متصال كما مثل، فلو انفصل من الياء كسر حنو دحيرِجة" من قبل علم: "ويعين بقوله
تأنيث عند ما قبل مدة التأنيث وهي األلف اليت قبل اهلمزة يف محراء وحنوه، فإا ليست عالمة لل: الثاين

مجهور البصريني، وإمنا العالمة عندهم األلف اليت انقلبت مهزة، وقد تقدم بيان ذلك يف التأنيث 
  . حمافظة على سالمة األلف-بالفتح-حمرياء : والتذكري، فتقول يف تصغري محراء

__________  
  . ب، ج١

)٣/١٤٢٥(  

  



  .األلفني املقصورة واملمدودةفلعله أراد بعلم التأنيث التاء وحدها، وباملدة : فإن قلت
ال يصح ذلك؛ ألن املقصورة علم تأنيث أيضا فتخصيصه بالتاء ال وجه له، وإمنا عطفت املدة : قلت

  .أو ألف التأنيث أو األلف قبلها: املذكورة على علم التأنيث؛ لعدم اندراجها فيه فهو كقوله يف التسهيل
ويل الياء عالمة تأنيث فتح، كتمرية وحبيلى وحمرياء، فإن اتصل مبا : قوله يف شرح الكافية: فإن قلت

لتأنيث : ؛ ولذلك اقتصر يف الكافية على قوله"عالمة تأنيث: "يقتضي أن املدة يف محراء مندرجة يف قوله
  .علم
  .جيوز يف ذلك، والتحقيق ما تقدم: قلت

  . للجمع١"اليت"قاء األلف أجيمال؛ حمافظة على ب: ما قبل ألف أفعال حنو أمجال فتقول فيه: والثاين
  :تنبيه

أو ألف أفعال : "أطلق الناظم أفعاال، ومل يقيده بأن يكون مجعا، فشمل املفرد، ويف بعض نسخ التسهيل
فمثال اجلمع ما ذكر، وأما املفرد فال يتصور متثيله على قول األكثرين، إال ما مسي به من " مجعا أو مفردا

أفيعال : إذا حقرت أفعاال اسم رجل قلت: قال سيبويه. يف املفرداتاجلمع؛ ألن أفعاال عندهم مل يثبت 
كما حتقرها قبل أن تكون امسا، فتحقري أفعال كتحقري عطشان، فرقوا بينها وبني أفعال؛ ألنه ال يكون إال 

  .انتهى. واحدا، وال يكون أفعال إال مجعا
، ٢رمة أعشار، وثوب أخالق وأمسالب: وقد أثبت بعض النحويني أفعاال يف املفردات، وجعل منه قوهلم

  .وهو عند األكثرين من وصف املفرد باجلمع، وتصغريه أفيعال كما سبق
__________  

  . أ١
ثوب أمسال، : ويقال. اهـ قاموس. مسل الثوب مسوال خلق فهو ثوب أمسال:  عطف مرادف يقال٢

  .ثوب أخالق، إذا كان قد صار مزقا: ويقال

)٣/١٤٢٦(  

  

  رعنا على مذهب من أثبته يف املفردات، فهل يصغر على أفيعال أو على أفيعيل؟إذا ف: فإن قلت
  .بالفتح-مجعا أو مفردا أنه يصغر على أفيعال : مقتضى إطالق الناظم وقوله يف التسهيل: قلت

-كأيب موسى وابن احلاجب أنه يصغر على أفيعيل " أو أفعال مجعا: "ومقتضى قول من قال من النحويني
  .بالكسر

احترازا عما ليس جبمع حنو أعشار، فإن " مجعا: "قيد بقوله: ال بعض شراح تصريف ابن احلاجبوق
  .انتهى. تصغريه أعيشري



ومحل كالم الناظم على . فقيد. انتهى". أو ألف أفعال مجعا، وعلى هذا نبه بقوله سبق: "وقال الشارح
يف باب التكسري، وهو اجلمع، أما تقييده قيدا ألفعال، أي ألف أفعال السابق " سبق"التقييد، وكأنه جعل 

: هذا خطأ؛ ألن سيبويه قال: وقال الشلوبني مشريا إىل قول أيب موسى. فتتبع فيه أبا موسى ومن وافقه
أفيعال كما حتقرها قبل أن تكون امسا، وأما محل كالم الناظم على : إذا حقرت أفعاال اسم رجل قلت

ليس حاال من أفعال فيكون مقيدا به، بل هو صلة ما، ومدة " سبق: "التقييد، فال يستقيم؛ ألن قوله
كذلك ما سبق مدة أفعال، وأيضا فإن الناظم أطلق يف غري هذا : مفعول لسبق تقدم عليه، والتقدير

  .واهللا أعلم. فعلى هذا حيمل كالمه. الكتاب، بل صرح بالتعميم يف بعض نسخ التسهيل
خره ألف ونون زائدتان مل يعلم مجع ما مها فيه على فعالني دون ما قبل ألف سكران وحنوه مما آ: الرابع

شذوذ؛ وهلذا أحال الناظم على سكران، فيقال فيه سكريان؛ أل،هم مل يقولوا يف مجعه سكارين، وكذلك 
ما كان مثله حنو غضبان وعطشان، فإن مجع على فعالني دون شذوذ صغر على فعلني حنو سرحان 

  راحني، وإن كان مجعه على فعالني شاذا مل يلتفت، فإنه مجع على س١وسرحيني
__________  

  .األسد بلغة هذيل: الذئب، وقيل:  سرحان١

)٣/١٤٢٧(  

  

مجعهما غراثني وأناسني على جهة :  وإنسان، فإم قالوا١غرثان: إليه، بل يصغر على فعيالن، مثال ذلك
  .غريثان وأنيسان: الشذوذ، فإن صغرا قيل فيهما

آخره ألف ونون مزيدتان، مل يعرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو ال؟ محل على باب وإذا ورد ما 
  .سكران؛ ألنه أكثر

: ما كان قبل اسم مرتل مرتلة تاء التأنيث، واملراد به عجز املركب حنو بعلبك، فتقول فيه: اخلامس
  .بعيلبك، ومل يذكره هنا

  وتاؤه منفصلني عدا... وألف التأنيث حيث مدا 
  وعجز املضاف واملركب... يد آخرا للنسب كذا املز

  من بعد أربع كزعفَرانا... وهكذا زيادتا فَعالنا 
  تثنية أو مجع تصحيح جال... وقَدر انفصاال ما دل على 

  .ترتل مرتلة كلمة مستقلة: أنه ال يعتد يف التصغري ذه األشياء الثمانية؛ ألا تعد منفصلة، أي: يعين
  .د ا أن ما قبلها يصغر غري متمم اومعىن عدم االعتدا

  .ألف التأنيث املمدود حنو راهطاء: األول



  .تاء التأنيث حنو حنظلة: الثاين
  .٢ياء النسب حنو عبقري: الثالث
  .عجز املضاف املركب حنو عبد مشس: الرابع

  .غري املضاف املتقدم ذكره حنو بعلبك: عجز املركب، يعين: اخلامس
  ن الزائدتان بعد أربعة أحرف فصاعدا، حنو زعفراناأللف والنو: السادس

__________  
  .اهـ قاموس.  ومجعه غراثى كسكارى من غرث كفرح جاع-بفتح الغني فراء ساكنة- غرثان ١
  .نسبة إىل عبقر، تزعم العرب أنه اسم بلد اجلن فينسبون إليه كل شيء عجيب:  عبقري٢

)٣/١٤٢٨(  

  

  .عد ثالثة حنو سكران وسرحان، وقد تقدم حكمها، واحترز من أن يكونا ب١وعبوثران
  .عالمة التثنية حنو مسلمني: السابع
  .عالمة مجع التصحيح حنو مسلمني ومسلمات: الثامن

فهذا ال يعتد ا فتقول يف تصغريها رويهطاء وحنيظلة وعبيقرى وعبيد مشس وبعيلبك وزعيفران 
  .بنية التصغري قبل األلف والتاء، وكذا سائرهاوعبيثران ومسيلمان ومسيلمني ومسيلمات، فيقدر متام 

  :تنبيهات
  .وقد تقدم التنبيه عليه" وما به ملنتهى اجلمع وصل: "هذا تقييد إلطالق قوله: األول
ليست األلف املمدودة عند سيبويه كتاء التأنيث يف عدم االعتداد ا من كل وجه؛ ألن مذهبه يف : الثاين

:  حذف الواو واأللف والياء، فتقول يف تصغريها-مما ثالثه حرف مد- ٢حنو جلوالء وبراكاء وقريثاء
 فإنه يقول يف تصغريها فريقة بالتشديد، وال ٣جليالء وبريكاء وقريثاء بالتخفيف خبالف حنو فروقة

ومذهب املربد إبقاء الواو . حيذف، فقد ظهر أن األلف عنده يعتد ا من هذا الوجه، خبالف التاء
جليالء وبركاء وقريثاء، باإلدغام مسويا بني ألف :  جلوالء وأخويه، فيقول يف تصغريهاواأللف والياء يف

  .التأنيث وتائه
وحجة سيبويه أن أللف التأنيث املمدودة شبها اء التأنيث وشبها باأللف املقصورة، واعتبار الشبهني 

  أَولَى من إلغاء أحدمها، وقد اعترب الشبه باهلاء من قبل
__________  

  .اسم نبت:  عبوثران١
 ناحية من نواحي سواد العراق يف طريق خراسان بينهما وبني خائفني -بفتح أوله وضم ثانيه- جلوالء ٢



  .مدينة مشهورة بإفريقيا بينها وبني القريوان أربعة وعشرون ميال: سبعة فراسخ، وجلوالء أيضا
  .شدة القتال: والرباكاء
  .ضرب من التمر أسود: والقريثاء

  .تقول رجل فروقة، وامرأة فروقة، ورجل فرق، إذا كان شديد الفزع: وقة فر٣

)٣/١٤٢٩(  

  

مشاركة األلف املمدودة هلا يف عدم السقوط وتقدير االنفصال بوجه ما فال غىن عن اعتبار الشبه باأللف 
غري متعني املقصورة يف عدم ثبوت الواو يف جلوالء وحنوها، فإا كألف حبارى األوىل، وسقوطها يف التص

  .عند بقاء ألف التأنيث، فكذا يتعني سقوط الواو املذكورة وحنوها يف التصغري
ولكنه صحح يف غري . واعلم أن تسوية الناظم هنا بني ألف التأنيث املمدودة وتائه تقتضي موافقة املربد

  .هذا النظم مذهب سيبويه
أعالما، " جدارين، وظريفني، وظريفات"حنو علما أو غري علم، ويف " ثالثني"اختلف أيضا يف حنو : الثالث

 ألن زيادته غري طارئة على لفظ جمرد، فعومل -بالتخفيف-ثُليثون : فمذهب سيبويه احلذف فتقول
  .معاملة جلوالء، وكذا يفعل مبا جعل علما مما فيه عالمة التثنية ومجع التصحيح، نص على مجيع ذلك

ظريفني، : "دغام كما يفعل يف جلوالء واتفقا يف حنوومذهب املربد إبقاء حرف املد يف ذلك واإل
  .إذا مل جيعلن أعالما على التشديد، ومل يذكر هنا هذا التفصيل" وظريفات

  زاد على أربعة لن يثْبتا... وألف التأنيث ذو القصر مىت 
 ا، فلذلك ألف التأنيث املقصورة أبعد عن تقدير االنفصال من املمدودة لعدم إمكان استقالل النطق

: حتذف يف التصغري خامسة فصاعدا، فإن بقاءها خيرج البناء عن مثال فعيعيل كقولك يف قرقرى ولغيزى
فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف املدة وإبقاء ألف التأنيث وجاز عكسه، . ١فريقر ولغيغز

  :وإىل هذا أشار بقوله
  ادرِ واحلبريبني الْحبريى ف... وعند تصغري حبارى خير 

احلبري، بقلب املدة ياء مث تدغم ياء : احلبريى، وإن حذفت ألف التأنيث قلت: فإن حذفت املدة قلت
  .التصغري فيها

__________  
كقفل وكرطب - مثل اللغز -بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا-اسم موضع، واللغيزى :  قرقرى١

  . وهو ما عمي من الكالم وأخفي املراد منه-وكجبل

)٣/١٤٣٠(  



  

  فقيمة صري قُومية تصب... واردد ألصل ثانيا لينا قُلب 
  :اعلم أن الثاين يرد إىل أصله يف التصغري بشرطني

  :أن يكون بدل غري مهزة تلي مهزة، فاندرج يف ذلك ثالثة أنواع: أن يكون لينا، والثاين: األول
ب وموقن، فتقول يف تصغري باب بويب؛ ألن ما كان لينا منقلبا عن لني حنو باب وميزان وقيمة ونا: أوهلا

ألفه عن واو، ويف ميزان مويزين؛ ألن ياءه عن واو، وكذلك تقول يف قيمة قومية ودمية دومية؛ ألن الياء 
 نييب؛ ألن ألفه عن ياء، ويف موقن مييقن؛ ألن واوه عن -وهو السن-فيهما منقبلة عن واو، ويف ناب 
  .أصله لزوال سبب انقالبهياء، وإنا رد الثاين يف ذلك إىل 

 ١دينار وقرياط، فإن أصلهما دنار وقراط: ما كان لينا مبدال من حرف صحيح غري مهزة حنو: وثانيها
  .دنينري وقريريط؛ لزوال سبب اإلبدال: والياء فيهما بدل من أول املثلني، فتقول يف تصغريمها

فإن أصله اهلمزة، والياء فيه بدل من اهلمزة، ما كان لينا مبدال من مهزة ال تلي مهزة حنو ذيب : وثالثها
  . رجوعا إىل أصله؛ ألن قلب اهلمزة ياء إمنا النكسار ما قبلها-باهلمزة-ذؤيب : فإذا صغرته قلت

-وخرج بالشرط األول ما ليس بلني، فإنه ال يرد إىل أصله ولو كان مبدال من لني فتقول يف قائم قويئم 
مويعد، واألول : للزجاج يف متعد، فإنه يرده إىل أصله، فيقول فيه ويف متعد متيعد خالفا -باهلمزة

مذهب سيبويه، وهو الصحيح؛ ألنه إذا قيل فيه مويعد أوهم أن مكربه موعد، أو موعد، ومتيعد ال إام 
  .فيه

وخرج بالشرط الثاين ما كان لينا مبدال من مهزة تلي مهزة كألف آدم وياء أمية فإما ال يردان إىل 
  .ما، أما آدم فتقلب ألفه واوا، وأما أمية فيصغر على لفظهأصله

__________  
  . بدليل مجعهما على دنانري وقراريط١

)٣/١٤٣١(  

  

  :تنبيهات
 وما أبدل لعله ١"فإنه ال يرد إىل أصله"ضابط هذا الفصل إمنا أبدل لعلة ما ال تزول بالتصغري : األول

  .تزول بالتصغري رد إىل أصله
 مشروط بكون احلرف حرف لني -يعين الرد-وهو "ا ذكرناه أن قوله يف شرح الكافية ظهر مب: الثاين

  .كما ذكر يف التسهيل" مبدال من غري مهزة تلي مهزة"غري حمرر، بل ينبغي أن يقول " مبدال من لني
  :أن مراده قلب عن لني، كما قال يف الكافية" لينا قلب: "ظاهر قوله: الثالث



  ذي اللني عينا فهو بالرد قَمن... بدلَ من واردد ألصل ثانيا أُ
وذلك ألن القلب يف اصطالح أهل التصريف ال يطلق على إبدال حرف لني من حرف صحيح، وال 

عكسه، بل على إبدال حرف علة من حرف علة آخر، وإذا كان كذلك فمفهومه يوهم اشتراط كونه 
  .مبدال من لني، صرح به يف شرح الكافية

 مراده بالقلب هنا مطلق اإلبدال، فيشمل ما كان مبدال من لني وما كان مبدال من فلعل: فإن قلت
  .غريه
  . فإنه مل يستثنه٢"ما كان بدال من مهزة تلي مهزة"إذا محل على هذا ورد عليه : قلت

وا، أجاز الكوفيون يف حنو ناب مما ألفه ياء نويب بالواو، وأجازوا أيضا إبدال الياء يف حنو شيخ وا: الرابع
ووافقهم يف التسهيل على جوازه فيهما جوازا مرجوحا، ويؤيده أنه مسع يف بيضة بويضة، وهو عند 

  .البصريني شاذ
وجه شذوذه أم صغروه على لفظه، ومل يردوه إىل أصله، وقياسه عويد؛ " وشذ يف عيد عييد: "وقوله

  .ألنه من عاد يعود، فلم يردوا الياء إىل األصل
  .يف مجعه أعياد: على قوهلممحال : قال الشارح

__________  
  ".مل يرد إىل أصله" أ، ويف ب، ج ١
  ".ما كان بدل تلي مهزة" ب، ج ويف أ ٢

)٣/١٤٣٢(  

  

: مجعوه على أعياد فرقا بينه وبني مجع عود فينبغي أن يقال: فيه نظر؛ ألم قالوا: وقال غريه: قلت
  .حاجة إىل جعل أحدمها حمموال على اآلخروصغروه على عييد فرقا بينه وبني تصغري عود، وال 

  :وقوله
  للجمع من ذا ما لتصغري علم... وحتم ..................... 

جيب جلمع التكسري من رد الثاين إىل أصله ما وجب للتصغري، كقولك يف باب وناب وميزان : يعين
  :١أبواب وموازين، إال ما شذ كأعياد وقوله

  ناحمى ال حيل الدهر إال بإذن
  وال نسأل األقوام عقد املياثق

  .املواثق: يريد
  واوا كذا ما األصل فيه يجهل... واأللف الثان املزيد يجعل 



  :األلف إذا كانت ثانية فلها مخسة أقسام
  .مبدل من ياء كناب: األول
  .مبدل من واو كباب: والثاين

  .٢جمهول األصل كعاج وصاب: والثالث
  .زائد كضارب: والرابع

  .مبدل من مهزة كآدم: واخلامس
فأما األوالن فتقدم أما يردان إىل األصل، وأما الثالث والرابع فينقلبان واوا، وإليهما أشار بقوله يف 

  .عويج وصويب وضويرب: البيت، فيقال
__________  

  .هو عياض بن أم درة، وهو من الطويل:  قائله١
ميه اإلمام وال يقربه أحد، من محى املكان وأمحاه  هو املوضع الذي حي-بكسر احلاء-احلمى " محى: "اللغة

  .من اإلحالل" ال حيل"
على صيغة " ال حيل"محانا محى أو حنو ذلك مما يناسب املقام : خرب مبتدأ حمذوف أي" محى: "اإلعراب

منصوب على " الدهر"اهول مجلة من الفعل ونائب الفاعل يف موضع الرفع على أنه صفة حلمى 
ال نافية ونسأل فعل مضارع والفاعل ضمري " ال نسأل"متعلق بالفعل " بإذننا" أداة استثناء "إال"الظرفية 

  .مضاف إليه" املياثق"مفعول ثان " عقد"مفعول به " األقوام"واجلملة عطف على ما قبلها 
  .فإن القياس فيه املواثق؛ ألنه مجع ميثاق" عقد املياثق: "قوله: الشاهد

  .هي عصارة الصرب: ته صابة، وقيلاسم شجر مر، واحد:  صاب٢

)٣/١٤٣٣(  

  

  ...مل حيو غري التاء ثالثا... ما ................... 
  .ففهم منه أنه إن حوى ثالثا غري التاء مل يرد إليه احملذوف، وإن كان الثالث هو التاء مل يعتد ا ورد إليه

  :تنبيهات
 وال يقاس عليه، خالفا أليب عمرو، ونقل -برد احملذوف-شذ قول بعض العرب يف هار هوير : األول

  .أيضا عن يونس واملازين إال أن أبا عمرو ويونس يردان اهلمزة يف خري وشر، واملازين ال يردها فيهما
: غري اهلاء، ليشمل تاء بنت وأخت؛ فإا ال يعتد ا أيضا، بل يقال: ، ومل يقل"غري التاء: "إمنا قال: الثاين

  .ذوفبرد احمل-بنية وأخية 
ما زاد على حرفني، ولو كان أوال أو وسطا، فاألول كقولك يف تصغري " ثالثا: "يعين بقوله: الثالث



ويونس . يري: يري، فال يرد اعتدادا حبرف املضارعة، وأجاز أبو عمرو واملازين الرد؛ فيقوالن: ١يرى
  . وحنوه، ويقدم مثال الوسط٢يرد وال ينون على أصل مذهبه يف يعيل

ما مل حيو غري التاء أو مهزة الوصل؛ ألن مهزة الوصل ال يعتد ا أيضا، : كان ينبغي أن يقول: لتفإن ق
  .بل يرد احملذوف فيما هي فيه

: ال حيتاج إىل ذلك، فإن ما فيه مهزة الوصل إذا صغر حذفت فيبقى على حرفني ال ثالث هلما حنو: قلت
  .زة الوصل استغناء عنها بتحريك األولمسي وبين، حبذف مه: اسم وابن، تقومل يف تصغريمها

أشار إىل الثنائي وضعا يكمل أيضا يف التصغري توصال إىل بناء فعيل إال أن هذا النوع مل " كما: "وقوله
  .يعلم له ثالث، فريد خبالف النوع السابق

  :وأجاز يف الكافية والتسهيل يف الثنائي وضعا وجهني
  . عين وهلي-مسمى ما-عن وهل أن يكمل حبرف علة، فتقول يف : أحدمها

__________  
  . يرى مسمى به١
  .تصغري يعلى:  يعيل٢

)٣/١٤٣٥(  

  

عنني وهليل، وصرح يف التسهيل بأن األول أوىل، : أن جيعل من قبيل املضاعف، فتقول فيهما: واآلخر
  .وبه جزم الشارح

  إذا كمل حبرف علة فهل يكمل بياء أو بواو؟: فإن قلت
 شبهه بدم، ونص األبدي ١"ألنه"واو أو ياء، وظاهر كالم املصنف أنه ياء : فقالخري بعضهم : قلت

  .على أنه ياء، وهو األظهر
  :تنبيهان
االمسية واحلرفية إذا مسي ما، فإنك تقول على " ما"ال يظهر هلذين الوجهني أثر لفظي يف حنو : األول

  .موى، وهو واضح: التقديرين
 ألنه أراد التمثيل، فليس جبيد؛ ألن ما وحنوه من الثنائي وضعا، ليس من قبيل نظر؛" كما"يف قوله : الثاين

املنقوص فكيف ميثل به، وإن أراد التنظري، فليس نظري املنقوص إال يف مطلق التكميل؛ ألن املنقوص يرد 
ا يكمل كم" ما"إليه ما حذف منه، وهذا مل يعلم له حمذوف، فال يؤخذ إذ ذاك من كالمه إال أن حنو 

  .يكمل املنقوص، وال يدرى مبا يكمل، واهللا أعلم
  باألصل كالعطَيف يعين املعطَفَا... ومن بترخيم يصغر اكتفى 



من التصغري نوع يسمى تصغري الترخيم، وهو تصغري االسم بتجريده من الزوائد، فإن كانت أصوله ثالثة 
زهري، : عطيف، ويف أزهر: ل يف معطفصغر على فعيل، وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقو

  .قريطس وعصيفر: محيد، وتقول يف قرطاس وعصفور: ويف محدان وحامد وحممود وأمحد
  :تنبيهات

إذا كان املصغر تصغري الترخيم ثالثي األصول، ومسماه مؤنث، حلقته التاء، فتقول يف غالب : األول
  .غليبة وسعيدة وحبيلة: وسعاد وحبلى

__________  
  . أ، ج١

)٣/١٤٣٦(  

  

حييض : إذا صغرت حنو حائض وطالق من األوصاف اخلاصة باملؤنث تصغري الترخيم، قلت: الثاين
  .وطليق؛ ألا يف األصل صفة ملذكر

شذ يف تصغري إبراهيم وإمساعيل بريه ومسيع، فحذفوا من كل منهما أصلني وزائدين؛ ألن اهلمزة : الثالث
مذهب املربد أا أصلية، : يم والالم فباتفاق، وأما اهلمزة ففيها خالففيهما وامليم والالم أصول، أما امل

: أبرييه، وقال سيبويه: ومذهب سيبويه أا زائدة، وينبغي عليهما تصغري االمسني لغري ترخيم، فقال املربد
بريهيم ومسيعيل، وهو الصحيح الذي مسعه أبو زيد وغريه من العرب، وعلى هذا ينبغي مجعها؛ فقال 

براهيم ومساعيل، وعلى مذهب املربد أباريه وأساميع، وحكى الكوفيون براهم ومساعل : ليل وسيبويهاخل
  .بغري ياء، وبرامهة ومساعلة، واهلاء بدل من الياء

أباره وأسامع، وأجاز ثعلب براه كما يقال يف تصغريه بريه، والوجه أن جيمعا مجع سالمة، : وقال بعضهم
  .لونإبراهيمون وإمساعي: فيقال
: وللكوفيني، بدليل قول العرب: ال خيتص تصغري الترخيم باألعالم، خالفا للفراء وثعلب، وقيل: الرابع

تزعم : قال األصمعي. ٢"جاء بأم الربيق على أريق: " تصغري أبلق، ومن كالمهم١"جيري بليق ويذم"
  .زةالعرب أنه من قول رجل رأى الغول على مجل أورق، فقلبت الواو يف التصغري مه

  . فال حجة فيه؛ الحتمال أن يكون تصغري محق٣"عرف محيق مجله: "وأما قوهلم
 نم ترغواختم بتا التأنيث ما ص ...مؤنث عارٍ ثالثي كَِسن  

__________  
  ,٤٦٥٩جممع األمثال للميداين . اسم فرس كان يسبق، ومع ذلك يعاب:  بليق١
فأصله وريق تصغري أورق مرمخا، : ه من احليات، وأما أريقالداهية، وأصل: أم الربيق:  قال أبو عبيد٢



  ,٨٨٨جممع األمثال للميداين . وهو اجلمل الذي لونه لون الرماد
أن مجله عرفه فاجترأ عليه، : أي" عرف محيقا مجله"عرف هذا القدر وإن كان أمحق، ويروى :  أي٣

يضرب ملن يستضعف إنسانا : قالمعناه عرف قدره وي: يضرب يف اإلفراط يف مؤانسة الناس، ويقال
  .٢٤١٤جممع األمثال للميداين . ويولع به فال يزال يؤذيه ويظلمه

)٣/١٤٣٧(  

  

  .تلحق تاء التأنيث يف تصغري االسم املؤنث بال عالمة إذا كان ثالثيا يف األصل أو يف احلال أو يف املآل
  .يدية: حنو يد فإنه ثالثي يف األصل، فتقول يف تصغريه: فاألول
  .سنينة ودويرة: حنو سن ودار، فتقول يف تصغريمها: والثاين

  :نوعان: والثالث
ما كان رباعيا مبدة قبل الم معتلة، فإنه إذا صغر تلحقه التاء حنو مساء ومسية؛ وذلك ألن األصل : أحدمها

ة، فحذفت بدل الم الكلم:  األوىل ياء التصغري، والثانية بدل املدة، والثالثة-بثالث ياءات-فيه مسييي 
إحدى الياءين على القياس املقرر يف هذا الباب، فبقي االسم ثالثيا، فلحقته التاء كما تلحق الثالثي 

  .ارد
  .ما صغر تصغري الترخيم مما أصوله ثالثة، وقد تقدم بيانه: واآلخر

  :مث استثىن من هذا الضابط نوعني ال تلحقهما التاء، وأشار إىل األول منهما بقوله
  كشجر وبقر وخمس... يكن بالتا يرى ذا لَبس ما مل 
أن التاء ال تلحق اسم اجلنس الذي يتميز من واحده برتع التاء حنو شجر وبقر فتقول يف : يعين

شجري وبقري؛ إذ لو قلت يف تصغريمها شجرية وبقرية؛ اللتبس بتصغري شجرة وبقرة، وال : تصغريمها
بضيعة : بضيع وعشري؛ إذ لو قيل: د املؤنث، بل يقالتلحق أيضا بضعا وعشرا وما دوما من عد

  .وشذ ترك دون لبس: وعشرية؛ لتوهم أن ذلك عدد مذكر، مث أشار إليه الثاين بقوله
للمسن - وناب ١ذود، وشول: شذ ترك التاء دون لبس، يف ألفاظ خمصوصة ال يقاس عليها، وهي: يعين

، وبعض العرب ٢حى ونعل ونصف وعرس وض-للحديد- وحرب وفرس وقوس ودرع -من اإلبل
  يذكر احلرب والدرع

__________  
  .غري ذلك: من ثالثة أبعرة إىل عشرة، وقيل:  الذود١

  .وهي من اإلبل ما أتى عليها من محلها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها: الشول
. هـ قاموسا.  امرأة الرجل ورجلها، ولبؤة األسد، وبالضم وبضمتني طعام الوليمة-بالكسر- عرس ٢



  .واملناسب هنا الكسر
  .خالف العجم: وعرب
  .هي املرأة املتوسطة بني الصغر والكرب: ونصف

)٣/١٤٣٨(  

  

  .عريسة وقويسة: والعرس، فال يكون من هذا القبيل، وبعضهم أحلق التاء يف عرس وقوس، فقال
  :تنبيهات

  .حنو شجر ومخس: مل يتعرض يف الكافية والتسهيل إىل اسثناء النوع األول أعين: األول
كان ينبغي أن يستثين نوعا آخر وهو طالق من أوصاف املؤنث، إذا صغر تصغري الترخيم، وقد : الثاين

  .تقدم التنبيه عليه
 رميحة، ويف -علم امرأة-ال اعتبار يف العلم مبا نقل عنه من تذكري وتأنيث، بل تقول يف رمح : الثالث

: رميح، ويف الثاين: اري يف اعتبار األصل، فتقول يف األول عيني، خالفا البن األنب-علم رجل-عني 
  .عيينة بن حصن وحنوه، وأجيب بأن ذلك مما نقل مصغرا: عيينة، واستدل بقوهلم

بنية : إذا مسيت مؤنثا ببنت وأخت حذفت هذه التاء مث صغرت وأحلقت تاء التأنيث فتقول: الرابع
  .بين وأخي: فتقولوأخية، وإذا مسيت ما مذكرا مل تلحق التاء، 

  :وقوله
  حلاق تا فيما ثالثيا كَثر... وندر ................ 

:  ويف أمام-باهلمزة-وريئة : ندر حلاق التاء يف تصغري ما زاد على ثالثة، وذلك قوهلم يف وراء: أي
  .قديدمية: أميمة، ويف قدام

  .مفعوله تقدم عليه" ثالثيا"مبعىن فاقه يف الكثرة و" كثر: "وقوله
  :نبيهت

  حبرية ولغيغيزة، فيجاء: ١أجاز أبو عمرو أن يقال يف تصغري جبارى ولغيزى
__________  

 طائر يقع على الذكر واألنثى، والواحد واجلمع، وهو على شكل -بضم أوله وختفيف ثانيه- احلبارى ١
  .األوزة

)٣/١٤٣٩(  

  



وال تلحق التاء دون شذوذ غري ما : بتاء عوضا من األلف احملذوفة، وظاهر التسهيل موافقته، فإنه قال
  .ذكر، إال ما حذفت منه ألف التأنيث خامسة أو سادسة

  وذا مع الفروع منها تا وتي... وصغروا شذوذا الذي واليت 
التصغري من مجلة التصريف يف االسم، فحقه أال يدخل غري املتمكن، إال أن أمساء اإلشارة واملوصوالت 

يوصف ا، فلذلك استبيح تصغري بعضها، لكن على وجه خولف به شات املتمكن؛ لكوا توصف و
تصغري املتمكن، فترك أوهلا على ما كان عليه قبل التصغري، وعوض منه ضمة ألف مزيدة يف اآلخر، 

: اللذيا واللتيا، ويف تثنيتهما: ووافقت املتمكن يف زيادة ياء ثالثة ساكنة بعد فتحة، فقيل يف الذي واليت
بالضم قبل -تيان، وأما اجلمع فقال سيبويه يف مجع الذي اللذيون رفعا واللذيني جرا ونصبا اللذيان والل

  . كاملقصور-بالفتح-اللذيون واللذيني :  وقال األخفش-الواو والكسر قبل الياء
حذفت ألف اللذيا يف التثنية ختفيفا وفرقا بني املتمكن وغريه، : ومنشأ اخلالف من التثنية، فسيبويه يقول

  .حذفت اللتقاء الساكنني: األخفش يقولو
  .ومل ينقل عن العرب ما يستند إليه يف مجع الذي: قال بعضه

اللتيات، وهو مجع للتيا تصغري اليت، ومل يذكر سيبويه من املوصوالت اليت صغرت غري : قالوا يف مجع اليت
ا يف الاليت، واللويا واللويون يف واللتيات واللوايت: وقال يف التسهيل. اللذيا واللتيا وتثنيتهما ومجعهما

واللويتا كالمها تصغري الاليت، أما . وظاهر كالمه أن اللتيات. الالئي والالئني، فزاد تصغري الاليت والالئني
وأما اللتيات فإمنا هو مجع اللتيا كما سبق، فتجوز يف جعله تصغري . اللويتا فصحيح، ذكره األخفش

 ال يصغر استغناء جبمع اللتيا، وأجاز األخفش أيضا اللويا يف الالي غري ومذهب سيبويه أن الاليت. الاليت
  .اللويئون: مهموز، وأجاز غريه اللويا يف الالئي، وقال يف الالئني

  .والصحيح أنه ال جيوز تصغري الاليت وال اللوايت، وهذا مذهب سيبويه: قيل

)٣/١٤٤٠(  

  

: ذيان وتيان، وقالوا يف أوىل بالقصر: تيا، ويف التثنيةذيا و: وصغروا من أمساء اإلشارة ذا وتا، فقالوا
  .أولياء، ومل يصغروا منها غري ذلك: أوليا، ويف أوالء باملد

  :تنبيهات
  .ألمساء اإلشارة يف التصغري من التثنية واخلطاب ما هلا يف التكسري: األول
، والثانية للتصغري، والثالثة الم أن اصل ذيا وتيا ذييا وتييا، بثالث ياءات، األوىل عني الكلمة: الثاين

الكلمة، فاستثقلوا ذلك مع زيادة األلف آخره فحذفت الياء؛ ألن ياء التصغري ملعىن فال حتذف، وألن 
  .الثالثة لو حذفت لزم فتح ياء التصغري ألجل األلف



  ما الداعي إىل هذا التقدير؟: فإن قلت
  .صغري من كوا ال تلحق إال ثالثةالداعي إليه احملافظة على ما استقر لياء الت: قلت

ما ذكر من التقدير إمنا يستقيم على قول البصريني أن ذا ثالثي يف الوضع وأن ألفه عن ياء، : الثالث
  .وعني الكلمة حمذوفة، وهي ياء أيضا

إن هذه األلف هي العني والالم هي : وذهب بعضهم إىل أن عينه واو فتكون من باب طويت، وقد قيل
  .احملذوفة

وأما على مذهب الكوفيني والسهيلي فال يستقيم؛ ألن األلف عندهم زائدة، وهو مما وضع على حرف 
  .واحد

وذهب قوم منهم السريايف إىل أن ذا ثنائي يف الوضع، والتقدير السابق فيه ميكن، ألن يكمل يف التصغري 
  .كما تقدم يف ماء

ويرده ما حكي من ضم الم : قيل. م أوهلاذكروا أن األلف يف آخر هذه األمساء عوض من ض: الرابع
  .اللذيا واللتيا، وذكر يف التسهيل أن الضم لغة

  . ظاهرة؛ ألن ألفه أبدلت ياء وأدغمت ياء التصغري فيها-بالقصر-زيادة األلف يف أُليا : اخلامس

)٣/١٤٤١(  

  

يصري املمدود مقصورا، فالياء  فمذهب املربد أن األلف املزيدة أحلقت قبل اهلمزة لئال -باملد-وأما أُلياء 
ومذهب الزجاج أن . األوىل للتصغري والثانية منقلبة عن ألف أوالء، واأللف اليت قبل اهلمزة هي املزيدة

األلف زيدت آخرا كما يف أخواته، لكنه يرى أن أصل مهزة أوالء ألف، فزيدت الياء ثالثة وقلبت 
  .ت ألف العوض آخرااأللف اليت بعدها وأعيدت اهلمزة إىل أصلها وزيد

  :واعلم أن يف مهزة أوالء ثالثة مذهب
  .أا عن ياء وهو مذهب املربد: أحدها
  .أن أصلها ألف وهو مذهب الزجاج: والثاين

 مما فاؤه مهزة والمه مهزة وهو مذهب الفارسي وقد ١"يل إال"أا أصلية غري مبدلة من شيء : والثالث
  .٢"رةهذه املذاهب يف باب اسم اإلشا"تقدمت 

  كيف زعموا أن األلف املزيدة يف ألياء وأليا للعوض وأوهلا مضموم؟: فإن قلت
  .الضمة فيهما ليست اتلبة للتصغري، بل هي املوجودة يف حل التكبري: قلت

  :، البيت معترض من ثالثة أوجه...وصغروا شذوذا: اعلم أن قول الناظم: السادس
  .أن تصغريها كتصغري املتمكنأنه مل يبني الكيفية، بل ظاهره : أوهلا



  .ليس على عمومه؛ ألم مل يصغروا مجيع الفروع" مع الفروع: "أن قوله: وثانيها
يوهم أن تي صغر كما صغرتا، وقد نصوا على أم مل يصغروا من ألفاظ " منها تا وتي: "أن قوله: وثالثها

ن غري املتمكن إال ذا والذي وفروعهما ال يصغر م: املؤنث إال تا، وهو املفهوم من التسهيل، فإنه قال
  .اآليت ذكره، ومل يذكر من ألفاظ املؤنث غري تا

__________  
  ".كأولياء وألياء وأليا" أ، ج ويف ب ١
  . أ، ج٢

)٣/١٤٤٢(  

  

  .فينقلب واوا أيضا حنو أويدم، ومل ينبه عليه: وأما اخلامس
  .ضوارب وأوادم: تقولواعلم أن حكم التكسري يف إبدال الثاين كحكم التصغري؛ ف

  مل يحوِ غري التاء ثالثا كَما...  ما التصغريوكمل املنقوص يف 
  .املنقوص هنا هو العام، وهو ما حذف منه أصل اخلاص، وهو ما حرف إعرابه ياء الزمة قبلها كسرة

ة وثب-مسمى به " خذ"فإن صغر املنقوص املذكور كمل بأن يرد ما حذف منه إن كان على حرفني حنو 
  .برد فاء األول وعني الثاين والم الثالث-أخيذ وثييبة ويدية :  فتقول فيها-ويد

وإن كان على ثالثة والثالث تاء التأنيث مل يعتد ا، ويكمل أيضا كما يكمل الثنائي، حنو عدة وسنة، 
  .وعيدة وسنيهة أو سنية، برد فاء األول والم الثاين: فتقول فيهما

   النوع حمذوف العني؟فهل ورد من هذا: فإن قلت
ال أعرف لذلك مثاال إال لفظا واحدا فيه خالف وهو ثبة، ذهب الزجاج إىل أا حمذوفة العني من : قلت

  .ثاب يثوب، وذهب غريه إىل أا حمذوفة الالم من ثبيت إذا مجعت، وهو األوىل
  .وهذا اخلالف إمنا يف الثبة اليت هي جمتمع املاء من وسط احلوض

  .اليت هي اجلماعة من الناس، فهي من حمذوفة الالم، ال أعرف يف ذلك خالفاوأما الثبة 
وإن كان للمنقوص ثالث غري الياء مل يرد إليه ما حذف؛ لعدم احلاجة إليه؛ ألن بنية فعيل تتأتى بدونه؛ 

  :هوير، وشويك، ومييت، وإىل هذا أشار بقوله: ١فتقول يف هار وشاك وميت
__________  

لم أن أصلهما هاور وشاوك، فحذفت الواو على غري القياس فوزما فال، وكان اع:  هار وشاك١
  .اهـ صبان. هائر وشائك بوزن فاعل: القياس قلبهما مهزة، وقد جاءوا على القياس أيضا فقيل

)٣/١٣٤٣(  



  

  :النسب
  .باب اإلضافة: هذا األعرف يف ترمجته، وقال سيبويه

  :وحيدث بالنسب ثالثة تغيريات
إحلاق ياء مشددة آخر املنسوب إليه وكسر ما قبلها، ونقل إعرابه : فظي، وهو ثالثة أشياءل: األول

  .إليها
  .معنوي، وهو صريورته امسا ملا مل يكن له: والثاين

  .حكمي، وهو معاملته معاملة الصفة املشبهة يف رفعه املضمر والظاهر باطراد: والثالث
  :وقد أشار إىل التغيري اللفظي بقوله

  وكل ما تليه كسره وجب... يا الكرسي زادوا للنسب ياء ك
مكسورا " كيا الكرسي"أم إذا قصدوا نسبة شيء إىل شيء زادوا آخر املنسوب إليه ياء مشددة : يعين

  .زيدي، ومل ينص على أن إعرابه ينقل إليها لوضوحه:  إىل زيدالنسبما قبلها كقولك يف 
  :ض األمساء تغيري آخر أو أكثر، فمن ذلك ما أشار إليه بقولهمث إنه قد ينضم إىل هذه التغيريات يف بع

  تأنيث أو مدته ال تثْبِتا... ومثله مما حواه احذف وتا 
أنه حيذف لياء النسب كل ياء متاثلها يف كوا مشددة بعد ثالثة أحرف فصاعدا وجتعل ياء النسب : يعين

  .مرمي: شافعي، ويف مرمي: مكاا، كقولك يف شافعي
  .قدر حذف األوىل وجعل ياء النسب يف موضعهاي

  فهل يظهر هلذا التقدير أثر لفظي؟: فإن قلت
 مصروفا، ١هذا بخاتي:  مث نسب إليه، فإنك تقول-إذا مسي به-يظهر أثره يف حنو خبايت مجع خبيت : قلت

  .وكان قبل النسب غري مصروف
__________  

البخت والبختية دخيل يف العربية أعجمي معرب، وهي : "مجع خبيت ككرسي، قال يف اللسان:  خبايت١
فأيت بسارق قد : "إن البخت عريب، ويف احلديث: اإلبل اخلراسانية تنتج من عربية وفاجل، وبعضهم يقول

  ...".األنثى من اجلمال البخت، وهي مجال طوال األعناق: والبختية" سرق خبتية

)٣/١٤٤٣(  

  

  :تنبيه
هذا هو األفصح، " زائدتان كشافعي، وبني ما إحدى ياءيه أصلية كمرمي ال فرق يف ذلك بني ما ياءاه



  .١"مرموي؛ ألن ثاين ياء به أصلية، وسيأيت: وفصل بعض العرب، فقال يف املرمي
مكي؛ لئال جيمعوا بني : أا حتذف أيضا لياء النسب، فيقال يف النسب إىل مكة: يعين" تا تأنيث: "وقوله

  .أة مكيةامر: عالميت تأنيث يف حنو
  .حلن-درهم خليفيت : وقول العامة

أن ألف التأنيث املقصورة، وهي إما رابعة أو خامسة فصاعدا، فإن كانت : يعين" أو مدته: "وقوله
، وإن كانت ٢قُبعثري: حباري، ويف قبعثرى: خامسة فصاعدا حذفت وجها واحدا، كقولك يف حبارى

، وإن كان ثانيه ساكنا ٣جمزِي: ك يف جمزىرابعة يف اسم ثانية متحرك حذفت كاخلامسة كقول
  .قلبها واوا وحذفها: فوجهان

  :وقد أشار إليها بقوله
 كَنوإن تكن تربع ذا ثان س ...نسفقلبها واوا وحذفها ح  

  .حبلي: حبلوي، وعلى الثاين: مثال ذلك حبلى، فتقول على األول
  :تنبيهات

  . الالم بألف زائدة تشبيها باملمدودجيوز مع القلب أن يفصل بينها وبني: األول
ليس يف كالم الناظم ترجيح أحد الوجهني على اآلخر، وليسا على حد سواء، بل احلذف هو : الثاين

  .املختار، وقد صرح به يف غري هذا النظم
__________  

  . أ، ج١
  .اجلمل الضخم، والفصيل املهزول، ودابة تكون يف البحر، والعظيم الشديد:  القبعثري٢
  . السريع-بفتح اجليم وامليم والزاي- اجلمزى ٣

)٣/١٤٤٤(  

  

  .بفتح الباء-احلبلى : شذوا يف بين احلبلى من األنصار، فقالوا: الثالث
  .......................هلا... لشبهها امللحق واألصلي ما 

، فلها ما أللف أن األلف الرابعة إذا كانت لإلحلاق حنو علقى، أو منقلبة عن أصل حنو ملهى: يعين
  .علقوى وملهوى وعلقى وملهى: التأنيث من حنو حبلى من القلب واحلذف، فتقول

  :فأشار بقوله
  ولألصلى قلب يعتمى......................... ... .... 

اعتماده يعتميه، إذا اختاره، : إىل ترجيح القلب يف املنقلبة عن أصل، فملهوى أفصح من ملهى، يقال



  .ه أيضاواعتامه يعتام
  :١قال طرفة

  عقيلة مال الفاحش املتشدد... أرى املوت يعتام الكرام ويصطفي 
  :تنبيهات

أراد باألصلي املنقلب عن أصل واو أو ياء؛ ألن األلف ال تكون أصال غري منقلبة إال يف حرف : األول
  .وشبهه

ون كألف التأنيث ختصيص األصلي بترجيح القلب يوهم أن ألف اإلحلاق ليست كذلك، بل تك: الثاين
، وقد صرح يف الكافية وشرحها بأن القلب يف ألف "ما هلا: "يف ترجيح احلذف؛ ألنه مقتضى قوله

  اإلحلاق الرابعة أجود من
__________  

  .هو طرفة بن العبد، وهو من الطويل:  قائله١
" الفاحش"ره وأنفسه عقيلة كل شيء خيا" عقيلة"اختاره : اعتامه واعتماه أي: خيتار يقال" يعتام: "اللغة

  .البخيل املمسك" املتشدد"السيئ اخللق 
وإمنا جعل املوت خيتار كرام الناس ويصطفي خيار املال، وإن كان ال خيص شيئا دون شيء يف احلقيقة؛ 
ألن فقد الكرمي وفقد خيار املال أشهر وأعرف من غريه، فكأنه لشهرته مل يكن غريه، وال حدث شيء 

  .سواه
فعل مضارع " يعتام"مفعول به " املوت"فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه " أرى: "اإلعراب

فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه " ويصطفي"مفعول به " الكرام"والفاعل ضمري مستتر فيه 
  .صفة" املتشدد"مضاف إليه " الفاحش"مضاف إليه " مال"مفعول به " عقيلة"

  . يعتمى أيضا:فإنه يقال فيه" يعتام: "قوله: الشاهد
  .٣/ ٦٢٧ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٤٤٥(  

  

احلذف كاألصيلة، لكن ذكر أن احلذف يف ألف اإلحلاق أشبه من احلذف يف األصلية؛ ألن ألف اإلحلاق 
  .شبيهة بألف حبلى يف الزيادة

بو زيد يف مل يذكر سيبويه يف ألف اإلحلاق واملنقلبة عن أصل غري الوجهني املذكورين، وزاد أ: الثالث
ألف اإلحلاق ثالثا وهو الفصل باأللف كما يف حبالوي، وحكي يف أرطى أرطاوي، وأجازه السريايف يف 

  .ملهاوي: األصلية، فتقول



  ... ......................واأللف اجلائز أربعا أَزِلْ 
و للتكثري إذا كانت ألف املقصور خامسة فصاعدا حذفت مطلقا سواء كانت أصلية أو كانت للتأنيث أ

  .مستدعي، وقرقري، وقبعثري: مستدعى، وقرقرى، وقبعثرى، فتقول: حنو
  :تنبيهان
فمذهب سيبويه . إذا كانت األلف املنقلبة عن أصل خامسة بعد حرف مشدد حنو معلَّى: األول

واجلمهور احلذف، وهو مفهوم من إطالق الناظم، ومذهب يونس جعله كملهى، فيجيز فيه القلب وهو 
  .، وشبهته أن املضعف بإدغام يف حكم حرف واحد فكأا رابعةضعيف

 النسب إىل املقصور ١"وتقرير"مصطفى : مصطفوي خطأ، والصواب: قد ظهر مما تقدم أن قوهلم: الثاين
إن كانت ألفه خامسة فصاعدا حذفت مطلقا خالفا ليونس يف حنو معلى، وإن كانت رابعة، : أن تقول

فألف التأنيث إن كان ثاين ما هي فيه متحركا . يث، وألف إحلاق، وأصليةألف تأن: وهي ثالثة أقسام
والقلب مع الفصل، وأجودها . والقلب بال فصل. احلذف:  ثالثة أوجه٢"ففيه"حذفت، وإن كان ساكنا 
  .األول مث الثاين مث الثالث

  .وألف اإلحلاق فيها األوجه الثالثة، وأجودها على رأي القلب
__________  

  .وأغلب ظين أا حمرفة عن تقرير" تقريب"لنسخ  ويف ا١
  ".ففيها" ب، ويف أ، ج ٢

)٣/١٤٤٦(  

  

فيها وجهان، وعلى رأي السريايف ثالثة، أجودها القلب إال أن احلذف يف امللحقة أشبه منه يف : واألصلية
  .األصلية

  .فتوي وعصوي: وإن كانت ثالثة قلبت واوا مطلقا كقولك يف فىت وعصا
   يصرح يف النظم حبكم األلف الثالثة فمن أين يؤخذ؟مل: فإن قلت

  .ملا بني ما حيذف، علم أن ما عداه ال حيذف، بل يقلب: قلت
  :وقوله

  كذاك يا املنقوص خامسا عزل.............................. ... 
: أن املنقوص إذا نسب إليه حذفت ياؤه إن كانت خامسة فصاعدا، فتقول يف معتد ومستعل: يعين

  .عتدي ومستعليم
  :تنبيه



بأربع -حمييي : إذا نسبت إىل حميي اسم فاعل حيا حيىي، حذفت الياء األخرية ألا خامسة فتصري
  : فيجوز فيه وجهان-ياءات

  .قصوي، وسيأيت بيانه: حموي كما تقول: أن تعامله معاملة قصي فتقول فيه: أحدمها
  .حمييي: تقولأال تغريه ويغتفر اجلمع بني أربع ياءات، ف: واآلخر

ويف التنظري نظر؛ ألن أمييا شاذ، . ١"وباب حميي جاء على حموي وحمييي كأمييي: "وقول ابن احلاجب
  .وأما حمييي فهو وجه قوي

ال؛ ألن حمييا : هل جيوز أن حيذف من حميي ياء الجتماع الياءات؟ فقال: سألت أبا العباس: قال مربمان
واالختيار عندي حمييي؛ ألين ال أمجع : قال. كما تعتل يف الفعلجاء على فعله، والالم تعتل كما تعتل 

  .حذفا بعد حذف
  .انتهى. حموي، جيب عليه مهيمي، وهذا هو الذي ذكره سيبويه: ومن قال

__________  
  ".كأموي وأميي: "....  هذا قول ابن احلاجب، ويف النسخة١

)٣/١٤٤٧(  

  

  قلب ثالث يعنقَلْب وحتم ... واحلذف يف اليا رابعا أحق من 
  .إذا نسب إىل املنقوص فإن كانت ياؤه خامسة فصاعدا حذفت كما تقدم: يعين

وقد تقلب واوا بعد فتح ما . قاضي: وإن كانت رابعة فاألجود حذفها أيضا، فتقول يف النسب إىل قاض
  :١قاضوي، وعليه أنشدوا: قبلها، فيقال

  احلانوي وال نقددراهم عند ... فكيف لنا بالشرب إن مل يكن لنا 
بال -واملعروف يف املوضع الذي يباع فيه اخلمر حانة : السريايف. جعل اسم املوضع حانية، ونسب إليه

  .ياء
  هل يطرد هذا الوجه؟: فإن قلت

ومل : قيل. ظاهر كالم املصنف اطراده، وذكر غريه أن القلب عند سيبويه من شواذ تغيري النسب: قلت
  .يسمع إال يف هذا البيت

فتوي وعصوي، وإمنا قلبت واوا يف فىت، وإن : إن كانت ثالثة قلبت واوا مطلقا، فتقول يف فىت وعصاو
  .كان أصله الياء لئال جتتمع الكسرة، والياءات

__________  
  .لذي الرمة، وهو من الطويل: هو ألعرايب، وقيل: هو الفرزدق، وقيل:  قائله١



  .نيقدنا: دنانري، ويروى: ويروى" دراهم: "اللغة
جار وجمرور خرب مبتدأ حمذوف " لنا"للتعجب هاهنا، وإن كان فيه معىن االستفهام " كيف: "اإلعراب

حرف نفي وحزم وقلب " مل"للشرط " إن"متعلق باملقدر " بالشرب"وكيف لنا التلذذ بالشرب : تقديره
اسم كان مرفوع " دراهم"جار وجمرور خرب مقدم ليكن " لنا"جمزوم بلم وهو من كان الناقصة " يكن"

بالضمة الظاهرة، واجلملة يف حمل جزم فعل الشرط، وجواب الشرط حمذوف دل عليه الكالم السابق 
  .عطف على قوله دراهم" وال نقد"مضاف إليه " احلانوي"منصوب على الظرفية " عند"

بة إىل القاضي فإنه نسبه إىل احلانية تقديرا، وقلبت الياء واوا كما يف النس" احلانوي: "قوله: الشاهد
  .قاضوي

  .والوجه احلاين؛ ألنه منسوب إىل احلانة، وهي بيت اخلمار: وقال سيبويه
، واحملتسب البن جين ٥/ ١٥١، وابن يعيش ٢/ ٧١، وسيبويه ٣/ ٧٢٨ذكره األمشوين : مواضعه

  .، وابن الناظم١/ ١٣٤

)٣/١٤٤٨(  

  

  :وقوله
  ................ ... ...............وأَول ذا القلب انفتاحا

  .أن ياء املنقوص إذا قلبت واوا فتح ما قبلها كما تقدم متثيله: يعين
 وحنوه، فتحت عينه ١واعلم أن فتح ما قبل الياء سابق على ما قبلها، وذلك أنه إذا أريد النسب إىل شج

  .كما تفتح عني منر، وسيأيت
 شجى مثل فىت، تقلب ألفه واوا كما فإذا انفتحت قلبت الياء ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها، فيصري

  .قلبت ألف فىت
  .فقد ظهر ذا أن الياء مل تبدل واوا إال بواسطة

  .قاضوي، ونظريه من الصحيح ال تفتح عينه: فما وجه فتح العني يف قاض عند من قال: فإن قلت
  .هو نظري فتح الم تغلب عند بعض العرب، قال ذلك بعض النحويني: قلت

  :وقوله
  وفُعل عينهما افتح وفعل... وفَعل ......... .......

أن املنسوب إليه إذا كان ثالثيا مكسور العني فتحت عينه يف النسب، سواء كان مفتوح األول : يعين
  .منري، وإبلي ودؤيل: ، فتقول يف النسب إليها٢كنمر، أو مكسور األول كإبل، أو مضموم األول كدئل

   سبيل الوجوب أو على سبيل اجلواز؟هل الفتح يف ذلك على: فإن قلت



  .بل على سبيل الوجوب، وقد نص على ذلك يف شرح الكافية: قلت
غالبا إىل شذوذ قوهلم يف بىن : فإمنا أشار بقوله. وتفتح غالبا عني الثالثي املكسورة: وأما قوله يف التسهيل

ني، مث استصحبوا ذلك بعد  وذلك أم كسروا الفاء إتباعا للع-بكسر الفاء والعني- ٣صعقي: الصعق
  .النسب شذوذا

__________  
  .حزين: أي:  شج١
  .وأما اجلنس فهو دويبة كالثعلب. أما العلم فو الدئل بن بكر بن كنانة:  الدئل٢
  . وهو صفة مشبهة ومعناه املغشي عليه-بفتح الصاد وكسر العني، وبعضهم يقوله بكسرتني- الصعق ٣

)٣/١٤٤٩(  

  

فتح العني يف ذلك واجب ال نعلم فيه خالفا إال ما ذكره طاهر القزويين يف مقدمة : قال الشيخ أبو حيان
  .له من أن ذلك على سبيل اجلواز

  :تنبيهات
  .بفتح العني-لو مسيت ببعد فالقياس يف النسب إليه بعدي : األول
  .لو مسيت بيزر خمفف يزأر، بالنقل فيه وجهان: الثاين

الثي أن ما زاد على الثالثة مما قبل آخره كسرة ال يغري، فاندرج يف فهم من اقتصاره على الث: الثالث
  :ذلك ثالث صور

  .١ما كان على مخسة أحرف حنو جحمرش: األوىل
  .٢ما كان أربعة أحرف متحركات حنو جندل: والثانية
  .ما كان أربعة وثانيه ساكن حنو تغلب: والثالثة

عرفهما أنه ال يغري، واآلخر أنه يفتح، وقد مسع الفتح مع فاألوالن ال يغريان، وأما الثالث ففيه وجهان أ
تغليب وحيصيب ويثريب، ويف القياس عليه خالف، وذهب املربد وابن السراج والرماين ومن : الكسرة يف

  .وافقهم إىل أنه جائز مطرد، وهو عند اخلليل وسيبويه شاذ
الفتح شاذ، وظاهر : وأن أبا عمرو قالجيوز الوجهان، : أن اجلمهور قالوا: ويف شرح الصفار ما ملخصه
  .كالم اخلليل وسيبويه ما تقدم

ليس جبيد؛ " وإن كانت الكسرة مسبوقة بأكثر من حرف جاز الوجهان: "وقد ظهر ذا أن قول الشارح
  .لشموله الصور الثالث، وإمنا الوجهان يف حنو تغلب

 مرموي وقيل يف املرمي ...ري يف استعماهلم مرميتواخ  



__________  
  . هي العجوز الكبرية واملرأة السمجة-بفتح اجليم وسكون احلاء وفتح امليم وكسر الراء- اجلحمرش ١
  . وهو املوضع الذي جتتمع فيه احلجارة-بضم اجليم وفتحها وفتح النون وكسر الدال- اجلندل ٢

)٣/١٤٥٠(  

  

 العرب بني ما ياءاه زائدتان، وبني ما أنه ال فرق عند أكثر" ومثله مما حواه احذف: "قد تقدم عند قوله
  .إحدى ياءيه أصلية

ونبه هنا على أن من العرب من يفرق بني النوعني فيوافق يف األول على احلذف فيقول يف النسب إىل 
شافعي، وأما النوع الثاين فال حيذف ياءيه، بل حيذف الزائدة منهما ويقلب األصلية واوا، فيقول : شافعي

  .مرموي: مييف النسب إىل مر
  هل يقاس على مرمي وما أشبهه؟: فإن قلت

. وهذه قليلة، واملختار خالفها، وهو ظاهر كالمه يف شرح الكافية: صرح الشارح بأنه لغة، قال: قلت
  .وشذ يف مرمي مرموي: ويف االرتشاف

  فهال قدمه كما فعل يف الكافية؟. ومثله مما حواه احذف: هذا البيت متعلق بقوله: فإن قلت
لعل سبب تأخريه هذا ارتباط األبيات السابقة، فكل منها أخذ حبجز تاليه، فلم يلق به غري : لتق

  .التأخري، وليس كذلك يف الكافية
  واردده واوا إن يكن عنه قُلب... وحنو حي فتح ثانيه يجب 

دا، فإن إذا نسب إىل ما آخره ياء مشددة، فإما أن تكون مسبوقة حبرف، أو حبرفني، أو بثالثة فصاع
كانت مسبوقة حبرف مل حيذف من االسم شيء عند النسب، ولكن يفتح ثانيه ويعامل معاملة املقصور 

حيوي، فتحت ثانيه فقلبت الياء : الثالثي، فإن كان ثانيه ياء يف األصل مل تزد على ذلك، كقولك يف حي
ب، وإن كان ثانيه يف األصل واوا األخرية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، مث قلبتها واوا ألجل ياء النس

وإن كانت مسبوقة حبرفني فسيأيت حكمها، . طووي؛ ألنه من طويت: رددته إىل أصله، فتقول يف طي
  .وإن كانت مسبوقة بثالثة فأكثر فقد تقدم حكمها

 بللنس فالتثنية احذ لَموع ...بجومثل ذا يف مجع تصحيح و  

)٣/١٤٥١(  

  



مسلمان أو :  أيضا ما فيه من عالمة تثنية ومجع تصحيح كقولك يف من امسهحيذف من املنسوب إليه
مسلمي، واثنان وعشرون وحنومها من الشبيه باملثىن واموع كذلك، فتقول : مسلمون أو مسلمات

  .أويل: اثين وثنوي وعشري، وتقول يف أوالت: فيهما
  :تنبيه

  . الذي على حده باحلرفنيهذا احلذف إمنا هو على لغة من يعرب املثىن واموع
زيدان، على : وأما من أجرى املثىن جمرى محدان، واجلمع جمرى غسلني، فإنه ال حيذف، فتقول يف امسه

  .نصيبيين: نصييب، وعلى الثاين: زيداين، ويف نصيبني، على األول: زيدي، وعلى الثاين: األول
  وشذ طائي مقوال باَأللف... وثالث من حنو طيب حذف 

ا وقع قبل احلرف املكسور ألجل ياء النسب ياء مكسورة مدغم فيها أخرى، حذفت املكسورة إذ
  .مييت: طييب، ويف ميت: كقولك يف طيب

، أو فصل بينها وبني املكسور حنو مهيم ١فإن كانت الياء مفردة حنو مغيل، أو مشددة مفتوحة حنو هبيخ
مغيلي، وهبيخي، ومهيمي، : يف النسب إىل هذه مل حتذف، بل يقال -تصغري مهيام مفعال من هام-

  .لنقص النقل بعدم اإلدغام، وبالفتح والفصل
طائي بإبدال الياء :  كطيي، ولكن تركوا فيه القياس فقالوا٢أن قياسه طيئي: يعين" وشذ طائي: "وقوله

  .ألفا
  :تنبيهات

  .اذكروا أن احملذوف من طائي الياء الثانية، فإن األوىل قلبت ألف: األول
__________  

. الغالم املمتلئ: كسفرجل، الرجل الذي ال خري فيه، واألمحق املسترخي، واهلبيخ يف لغة محري:  اهلبيخ١
  .اجلارية التارة املمتلئة بلغتهم أيضا: واهلبيخة

  . بسكون الياء٢

)٣/١٤٥٢(  

  

 هذا الباب حذف الياء فيه نظر؛ ألن هذا االنقالب ال يتعلق ذا الباب، ومقتضى: وقال بعض املتأخرين
حذفت الياء األوىل الساكنة وقلبت الثانية املتحركة : فوجه شذوذه أن يقال: قال. الثانية، وقد حذفت

  .ألفا، فطائي شاذ من حيث حذف األوىل، والقياس حذف الثانية
 واعترض بأنه لو كان كذلك مل يكن القلب شاذا، وقد ذكر شذوذه يف اإلعالل، فالوجه أم حذفوا

  . القلب خمتصا حبال النسب ذكروا شذوذه فيه١"هذا"الثانية كما ذكرنا أوال، ولكن ملا كان 



أميي؛ ألنك لو حذفت الياء املتحركة مل يبق ما : وتقول يف أمي: قال أبو سعيد يف كتابه املستويف: الثاين
حسنا، وإطالق سيبويه وليس بتعليل واضح، ولو علل بااللتباس بالنسب إىل أمي لكان : يدل عليها، قيل

  .والنحاة يدل على أنه ال فرق بني حنو سيد وأمي
نص على . غزيلي:  يف احلذف فتقول-تصغري غزال-ال فرق بني سيد وحنوه، وبني غزيل وحنوه : الثالث

  .ذلك غري واحد، وإن كان سيبويه مل ميثل إال بغري املصغر
 زميلَة التي يف فَعلوفَع ...ي يف فُعلوفُعمتيلة ح  

: حنفي، ومثال فُعيلة: مثال فعيلة حنيفة، فإذا نسبت إليها حذفت تاؤها وياؤها، وفتحت عينها، فيقال
  .جهين: جهينة، فإذا نسب إليها حذفت تاؤها وياؤها أيضا فتقول

  :تنبيهات
 سليمة فيما مل يشذ، ويشذ من فعيلة سليقى يف سليقة وسليمى يف: ويعين" التزم وحتم: "قوله: األول

  :٢األزد، وعمريى يف عمرية كلب، والسليقى الذي يتكلم بأصل طبيعته معربا، قال الشاعر
__________  

  . أ، ج١
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل:  قائله٢

  =من لكت الشي يف فمي إذا علكته " يلوك"منسوب إىل النحو : أي" بنحوي: "اللغة

)٣/١٤٥٣(  

  

  ولكن سلَيقي أقول فأعرب... ه ولست بنحوي يلوك لسان
  .عبدي وجذمي، يف بين عبيدة وجذمية: وأشذ من ذلك قوهلم

  .ألن ما تقدم رجوع إىل أصل مرفوض، وأما الضم فال وجه له
  .وهو من أمساء البصرة-وشذ من فعيلة رديين يف ردينة وحزيين يف حزينة 

  .إليه إال على ما يقتضيه القياسلو مسي باسم شذت العرب يف النسب إليه مل ينسب : الثاين
  :ما ذكر من أنه يقال يف فعيلة فعلي، ويف فعيلة فعلي له شرطان: الثالث
  .وسيأيت التنبيه على هذين الشرطني. أال تعتل العني، والالم صحيحة: عدم التضعيف، والثاين: األول

  من املثالني مبا التا أُوليا... وأحلقُوا معل الم عرِيا 
باملثالني فعيلة وفعيلة، فإذا عريا من التاء وصارا على فعيل وفعيل، وقصد النسب إليهما، فإما أن : يعين

  .يكونا معتلي الالم أو صحيحي الالم
فإن كانا معتلي الالم أحلقا بفَعيلة وفُعيلة يف حذف الياء وفتح ما قبلها إن كان مكسورة فيقال يف عدي 



  .غنوي وأموي: ة وأميةكما يقال يف غني. عدوي وقصوي: وقصي
__________  

. بطبيعته ال عن تعلم : فالن يتكلم بالسليقة أي: يقال. وهي الطبيعة: نسبة إىل السليقة" سليقي= "
  .فأبني" فأعرب"

الباء حرف جر زائد وحنوي خرب ليس " بنحوي"ليس فعل ماض ناقص والتاء امسه " لست: "اإلعراب
مفعول به واهلاء مضاف إليه، واجلملة يف حمل جر " لسانه"تر فيه فعل مضارع والفاعل ضمري مست" يلوك"

فعل مضارع " أقول"ولكن أنا سليقي : خرب مبتدأ حمذوف، أي" سليقي"لالستدراك " ولكن"صفة 
الفاء عاطفة وأعرب فعل مضارع والفاعل ضمري واجلملة عطف " فأعرب"والفاعل ضمري مستتر فيه 

  .ان معىن سليقيعلى مجلة أقول، واجلملتان كاشفت
 ألنه نسبة إىل السليقة وهي الطبيعة، ويف النسبة -بدون ياء-فإن القياس فيه سلقي " سليقي: "الشاهد

  .إليه حتذف الياء واهلاء كما يف حنيفة حنفي
  .٢/ ٢٨، ويف شرح الشافعية ٣/ ٧٣٢ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٤٥٤(  

  

   واجب أم جائز؟هل إحلاق عدي وقصي مبا ختم بالتاء: فإن قلت
احلذف : صرح يف الكافية بأن ذلك واجب، وصرح به الشارح أيضا، وذكر بعضهم فيهما وجهني: قلت

: وجهي عدي، ونقل عن يونس: وذكر فيه الفارسي. واإلثبات، ومل يذكر سيبويه يف عدي إال احلذف
  .عديي: اإلثبات يف عدي فتقول

  :تنبيه
 -بياءين مشددتني-و كُسي تصغري كساء، فإن النسب إليه كُسيي استثىن بعضهم من فعيل ما كان حن

وإن كانا صحيحي الالم فاملطرد فيهما عدم احلذف . وال جيوز غريه، وأجاز بعض النحويني كُسوِي: قال
وذهب ". معل الم: "عقيلي وعقيلي، هذا مذهب سيبويه، وهو مفهوم قوله: كقوهلم يف عقيل وعقيل

قرشي : از احلذف فيهما، فالوجهان عنده مطردان قياسا على ما مسع من ذلك، وهو قوهلماملربد إىل جو
وهذيل وصربي يف بين صبري، وفقمي يف بين فقيم كنانة، وأما فقيم دارم فلم يشذوا فيه، وملحي يف مليح 

  .فيثق: خزاعة، وأما مليح سعد فلم يشذوا فيه، وقومي يف قومي، وسلمي يف سليم، وقالوا يف ثقيف
احلذف يف هذا خارج عن الشذوذ، وهو كثري جدا يف لغة أهل احلجاز، : ووافق السريايف املربد وقال

وتسوية املربد بني فعيل وفعيل ليست جبيدة؛ إذ مسع احلذف يف فعيل كثريا، ومل يسمع يف فعيل إال : قيل
  .يف ثقيف، فلو فرق بينهما لكان أسعد بالنظر



  وهكذا ما كان كاجلليله. ..وتمموا ما كان كالطويله 
: ، أو مضاعفا حنو٢ ونويرة١طويلة: أن ما كان من فَعيلة وفُعيلة معتل العني صحيح الالم، حنو: يعين

طويلي ونويري، وجليلي وقديدي؛ فرارا من : جليلة وقُديدة، فإنه ينسب إليه على لفظه متمما، فتقول
  . املضاعفحتريك حرف العلة يف املعتل، ومن اجتماع املثلني يف

__________  
  .أن الطويلة اسم لروضة خمصوصة: يف القاموس:  الطويلة١
  .أن نورة اسم لناحية يف مصر: يف القاموس:  والنويرة٢

)٣/١٤٥٥(  

  

  :تنبيهات
  .من هذا البيت يؤخذ الشرطان املشار إليهما فيما مضى: األول
  .ثر خلصوصية املثالالشرطان معتربان يف فُعيلة وفَعيلة كليهما، وال أ: الثاين

 إال شرطا واحدا، وهو عدم التضعيف، وقال يف فعيلة -بضم الفاء-مل يذكر الشارح يف فعيلة : الثالث
إن مل يكن معتل : وأطلق يف قوله.  إن مل يكن معتل العني، وال مضاعفا، فأخل فعيلى بشرط-بالفتح-

وع األمرين؛ ليحترز بذلك من حنو صحيح الالم؛ ألن الشرط عدم جمم: العني، وكان ينبغي أن يقول
  .طووي وحيوي: طوية وحيية، فإنه يقال فيهما

-شنئي :  والنسب إليها فعلي كالنسب إىل حنيفة فيقال١مل يذكر الناظم هنا فعولة حنو شنوءة: الرابع
 ذلك على ٢"إىل" هذا مذهب سيبويه، وذهب املربد واألخفش إىل أن النسب -بالشرطني املذكورين

  .محويل: يقال يف محولةلفظه، ف
  .محلي: وذهب ابن الطراوة إىل أنك حتذف الواو وتترك ما قبلها مضموما، فتقول

نسبة هذا املذهب إىل سيبويه : والصحيح مذهب سيبويه؛ لورود السماع يف شئوءة، ويف الغرة
  .واألخفش، وهو وهم

  كيف جعل سيبويه ذلك قياسا، ومل يرد غري هذه اللفظة؟: فإن قلت
ألنه مل يرد ما خيالفها، وهذا معىن قول بعضهم؛ ألا مجيع ما مسع، فإن اعتلت عني فعولة حنو : قلت

قوولة، أو كان مضاعفا حنو ضرورة مل حتذف منه الواو، وفعولة املعتل الالم حنو عدوة كشنوءة يف حذف 
  .يف شنوءة كذلكعدوي، خالفا للمربد، أنه يقول عدوي على لفظه، وتقدم أن مذهبه : الواو، فتقول

__________  



  .حي من اليمن، مسيت كذلك لشنآن بينهم:  شنوءة١
  ".ويف" أ، ج، ويف ب ٢

)٣/١٤٥٦(  

  

  .سلويل وعدوي:  فينسب إليه على لفظه باتفاق، فتقول يف سلول وعدو-بغري تاء-وأما فعول 
  ما كان يف تثنية له انتسب... ومهز ذي مد ينال يف النسب 

: ودة يف النسب كحكمها يف التثنية، فإن كانت للتأنيث قلبت واوا، كقولك يف محراءحكم اهلمزة املمد
قرائي، وإن : ، فتقول يف النسب إليه١قراءان: وإن كانت أصيلة سلمت، كقولك يف قراء. محراوي

: كساءان وعلباءان، وإن شئت: ٢كانت بدال من أصل أو لإلحلاق فوجهان، كقولك يف كساء وعلباء
  .٣"كسائي وعلبائي وكساوي وعلباوي: فتقول يف النسب إليهما. "باوانكساوان وعل

  :تنبيهات
وإن كانت أصال : مقتضى كالمه هنا أن األصلية تتعني سالمتها، وصرح بذلك الشارح، فقال: األول

  .أجودمها التصحيح: غري بدل وجب أن تسلم، وذكر يف التسهيل فيها الوجهني، وقال
  .ما شذ يف التثنية حنو كسايني، فال يقاس عليه على النسب: فيةقال يف شرح الكا: الثاين

  ................ركب مزجا... وانسب لصدر مجلة وصدر ما 
  .إسنادي، وشبيه به، ومزجي، وإضايف: املركب أربعة أقسام

  .تأبطي: أما اإلسنادي والشبيه به فينسب إىل صدره، مثال اإلسنادي تأبط شرا فتقول فيه
لوي بالتخفيف وحيي، وقياس النسب إىل :  فتقول فيهما-مسمى ما-لشبيه به لوال وحيثما ومثال ا

  :كوين، برد الواو لزوال سبب حذفها، وقالوا: كنت
__________  

  . املتنسك-بضم القاف وتشديد الراء مع املد- القراء ١
  .عصب عنق البعري:  العلباء٢
  . أ٣

)٣/١٤٥٧(  

  

  .شري، يف تأبط شرا:  وكالمها شاذ، وأجاز اجلرمي النسب الثاين فتقول-بزيادة نون-كنيت، وكنتين 
  :تنبيه



"  عجز املركب-يعين ياء النسب-وحيذف هلا : "أجود من قوله يف التسهيل" وانسب لصدر مجلة: "قوله
: ألنه ال يقتصر يف احلذف على العجز، بل حيذف ما زاد على الصدر، فلو مسيت خبرج اليوم زبد، قلت

  .خرجي
  :وأما املزجي ففي النسب إليه مخسة أوجه

: بعلي، وكذا حكم مخسة عشر، فتقول: مقيس اتفاقا، وهو النسب إىل صدره، فتقول يف بعلبك: األول
  .مخسي
بكي، وهذا الوجه أجازه اجلرمي وال جييزه غريه، ومل يسمع إىل : أن ينسب إىل عجزه، فتقول: الثاين

  .العجز مقتصرا عليه
 ١بعلي، بكي، وهذا أجازه قوم منهم أبو حامت: نسب إليهما معا مزاال تركيبهما، فتقولأن ي: الثالث

  :٢قياسا على قول الشاعر
  ... .....................تزوجتها رامية هرمزية 

__________  
 هو سهل بن حممد بن عثمان بن القاسم أبو حامت السجستاين من ساكين البصرة، كان إماما يف علوم ١

قرأ كتاب سيبويه على األخفش مرتني وصنف إعراب القرآن، واملقصور .  واللغة والشعرالقرآن
  .واملمدود، واإلدغام، وغري ذلك

  .تويف سنة مخسني أو مخس ومخسني أو أربعة ومخسني أو مثان وأربعني ومائتني
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل:  قائله٢

  :وعجزه
  بفضل الذي أعطى األمري من الرزق....... ... ..........................

نصب " رامية هرمزية"فعل وفاعل ومفعول، والضمري يف تزوجتها يرجع إىل امرأته " تزوجتها: "اإلعراب
" األمري"فعل ماض " أعطى"مضاف إليه " الذي"جار وجمرور متعلق بقوله تزوجتها " بفضل"على احلال 

  .جار وجمرور متعلق بأعطى" من الرزق"وف فاعل واجلملة ال حمل هلا صلة املوص
بلدة من نواحي خوزستان، فالشاعر نسب إىل " رام هرمز"فإنه نسبة إىل " رامية هرمزية: "قوله: الشاهد

  .املركب املزجي بإحلاق ياء النسب بكل جزء من جزأيه
  .٨٣، واملقرب البن عصفور ٢/ ٧٢، وشرح الشافية ٣/ ٧٣٦ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٤٥٨(  

  



  .وظاهركالم أيب احلسن يف األوسط موافقته
  .بعلبكي: أن ينسب إىل جمموع املركب فقالوا: الرابع

وهذان . حضرمي: أن يبىن من جزأي املركب اسم على فعلل وينسب إليه، قالوا يف حضرموت: اخلامس
  .الوجهان شاذان يقتصر فيهما على ما مسع ال نعلم يف ذلك خالفا

  :د نبه عليه بقولهوأما اإلضايف فق
  ولثمان تمما........................... ... ............... 

 أو ماله التعريف بالثاين وجب... إضافة مبدوءة بابن أو اب  
  ما مل يخف لَبس كعبد األشهل... فيما سوى هذا انسنب لألول 

  :وحاصله أن املركب تركيب إضافة ينسب إىل عجزه يف أربعة مواضع
  .زبريي: ما كان مبدوءا بابن، حنو ابن الزبري، فتقول: ولاأل

  .بكري: فتقول يف أيب بكر" أو اب"ما كان كنية وإليه اإلشارة بقوله : الثاين
  .زيدي:  صدره بعجزه، ومثله الشارح بغالم زيد، فتقول١"ما تعرف: "الثالث
  .أشهلي ومنايف: ل فيهماما خياف اللبس من حذف عجزه كعبد األشهل وعبد مناف، فتقو: الرابع

  .امرئي ومرئي: وما سوى هذه املواضع ينسب فيه للصدر كقولك يف امرئ القيس
  :تنبيهات

قال يف . ظاهر كالمه يف الكافية وشرحها أن املبدوء بابن من قبيل ما تعرف به األول بالثاين: األول
 كان كنية حذف صدره وإذا كان الذي ينسب إليه مضافا وكان معرفا صدره بعجزه، أو: شرحها

  ونسب إىل عجزه، كقولك يف ابن
__________  

  ".ما كان تعرف" أ، ويف ب، ج ١

)٣/١٤٥٩(  

  

وكذا قال الشارح، إال أنه زاد يف املثل غالم زيد، وعلى . بكري، انتهى: زبريي، ويف أيب بكر: الزبري
  .اص؛ الندراج املصدر بابن فيهعن عطف العام على اخل" أو ما له التعريف بالثاين: "هذا فقول الناظم

ويف متثيل الشارح بغالم زيد نظر؛ ألم يعنون باملضاف هنا ما كان علما غالبا ال مثل غالم زيد، فإنه 
ليس موعه معىن مفرد ينسب إليه، بل جيوز أن ينسب إىل غالم وإىل زيد، ويكون ذلك من قبيل 

 زيد جمعوال علما فليس من قبيل ما تعرف فيه األول النسب إىل املفرد ال إىل املضاف، وإن أراد غالم
  .واهللا أعلم. بالثاين، بل هو من قبيل ما ينسب إىل صدره ما مل خيف لبس



شذ بناء فعلل، من جزأي اإلضايف منسوبا إليه، كما شذ ذلك يف املركب املزجي، واحملفوظ من : والثاين
يم الالت، وعبد الدار، وامرئ القيس بن تيملي، وعبدري، ومرقسي، وعبقسي، وعبشمي، يف ت: ذلك

  .حجر الكندي، وعبد القيس، وعبد مشس
  جوازا إن مل يك رده أُلف... واجبر برد الالم ما منه حذف 

  وحق جمبور ذي توفيه... يف مجعي التصحيح أو يف التثنيه 
  .أو الالمإذا نسب إىل الثالثي احملذوف، مل خيل من أن يكون حمذوف الفاء أو العني 

  .فإن كان حمذوف الفاء أو العني، فسيأيت
وإن كان حمذوف الالم فإما أن جيرب يف التثنية كأب وأخ، أو يف اجلمع باأللف والتاء كعضة وسنة، أو ال، 

أبوي وأخوي وعضوي وسنوي أو عضهي وسنهي على : فإن جرب فيهما وجب جربه يف النسب فتقول
أبوان : ب جربه؛ ألن جرب يف التثنية واجلمع باأللف والتاء كقولكاخلالف يف احملذوف، فهذا وحنوه جي

وأخوان، وعضوات وسنوات، أو عضهات وسنهات على الوجهني، وإن مل جيرب يف التثنية وال يف اجلمع 
حر وغد وشفة وثبة، فيجوز يف النسب : باأللف والتاء مل جيب جربه يف النسب بل جيوز فيه األمران حنو

 واحملذوف -بالرد- وحرحي، وعدوي، وشفهي، وثبوي -باحلذف-دي وشفي وثيب حري وغ: إليها
  .من احلر احلاء، ومن غد الواو، ومن شفة اهلاء، ومن ثبة الياء

)٣/١٤٦٠(  

  

  :تنبيهات
ما ذكرته واضح فهمه من كالم الناظم، إال أن ذكره جلمعي التصحيح فيه نظر؛ إذ ال تظهر : األول

  .املذكر، وقد اقتصر يف التسهيل على اجلمع باأللف والتاءفائدة لذكر مجع التصحيح 
  :أطلق يف قوله: والثاين

  جوازا إن مل يك رده أُلف
وهو مقيد بأال تكون العني معتلة، فإن كانت عينه معتلة وجب جربه كما ذكره يف الكافية والتسهيل، 

شاهي، : ىن صاحب، فتقول يف شاةوإن مل جيرب يف التثنية ومجع التصحيح، احترازا من حنو شاة، وذي مبع
ذووي اتفاقا؛ ألن وزنه : شوهي، وقد حكي أنه رجع عنه وسيأيت بيانه، ويف ذي: وعلى أصل األخفش

  .عند األخفش فعل كمذهب سيبويه
: يدان ودمان، ووجب الرد عند من يقول: إذا نسب إىل يد ودم جاز الوجهان عند من يقول: الثالث

  .يديان ودميان
ا نسب إىل ما حذفت المه وعوض منها مهزة الوصل جاز أن جيرب وحتذف اهلمزة، وأال جيرب إذ: الرابع



  .بنوي ومسوي، على األول، وابين وامسي على الثاين: وتستصحب، فتقول يف ابن واسم
وذهب األخفش . مذهب سيبويه وأكثر النحويني أن ابور تفتح عينه وإن كان أصله السكون: اخلامس

يدوي، ودموي، : على مذهب اجلمهور- أصله السكون، فتقول يف يد ودم وغد وحر إىل تسكني ما
 ألنه -بالسكون-يدي، ودميي، وغدوي، وحرحي : وغدوي، وحرحي بالفتح، وعلى مذهب األخفش

غدوي، وحكي : أصل العني يف هذه الكلمات، والصحيح مذهب سيبويه، وبه ورد السماع قالوا يف غد
  .يف األوسط إىل مذهب سيبويه، وذكره مساعا عن العربعن أيب احلسن أنه رجع 

  أحلق ويونس أَبى حذْف التا... وبأخ أختا وبابن بنتا 

)٣/١٤٦١(  

  

واملشهور يف النقل عن مجهور البصريني أن التاء يف كلتا بدل من الواو اليت هي الم الكلمة ووزا فعلى، 
عند سيبويه كلوي، ووزنه فعلى أبدلت الواو وصرح ابن احلاجب يف شرح املفصل بأن اصل كلتا 

كليت، : إشعارا بالتأنث تاء، وإذا كان هذا مذهب سيبويه واجلمهور فالذي ينبغي أن يقال يف النسب إليه
كما تقدم عن بعضهم، وأيضا فال ينبغي على هذا القول أن يعد فيما حذفت المه؛ ألن ما أبدلت المه ال 

حمذوف الالم، والذي يظهر من " ماء"صطالح، واإللزام أن يقال يف حنو حمذوف الالم يف اال: يقال فيه
مذهب سيبويه ومن وافقه أن الم كلتا حمذوفة كالم أخت وبنت، والتاء يف الثالثة عوض من الالم 

هي بدل من الواو، إذا قصد هذا املعىن، كما قال بعض : احملذوفة كما قدمته أوال، وال ميتنع أن يقال
إا بدل من الم الكلمة، وأما إن أريد البدل االصطالحي فال؛ ألن بني :  تاء بنت وأختالنحويني يف

  .اإلبدال والتعويض فرقا يذكر يف موضعه
  .النسب إىل ابنة ابنيت وبنوي كالنسب إىل ابن اتفاقا؛ إذ التاء فيها ليست عوضا كتاء بنت: الرابع

  الئيثانيه ذو لني كال و... وضاعف الثاين من ثنائي 
: إذا نسب إىل الثنائي وضعا، فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول يف كم

كيوي : كَمي، وكَمى، وإن كان ثانيه حرف لني ضعف مبثله إن كان ياء أو واوا فتقول يف كي ولو
 ضوعفت ، وإن كان ألفا١ولووي؛ ألن كي ملا ضعف صار مثل حي، ولو ملا ضعف صار مثل الدو

  .الوي: الئي، وإن شئت أبدلت اهلمزة واوا، فقلت: وأبدل مضعفها مهزة، فتقول فيمن امسه ال
  :تنبيه

  الئي، والوي، كما ينسب إىل:  قلت-اسم الصنم-إذا نسب إىل الالت 
__________  



أنه : األرض املستوية، ويف القاموس:  وهو الفالة الواسعة، وقيل-بفتح الدال وتشديد الواو- الدو ١
  .أيضا اسم بلد، ويف املعجم أنه اسم أرض بعينها

)٣/١٤٦٣(  

  

ومن زعم أن المه هاء، وأن . ال؛ ألن تاءه حتذف وال يدرى ما المه فعومل عاملة ال، هذا مذهب سيبويه
  .شاهي: الهي، كما تقول: أصله ليه قال

 مدة ما الفا عيزم... وإن يكن كشفجربه وفتح عينه الت  
الم على حمذوف الالم، وذكر يف هذا البيت حمذوف الفاء، وال خيلو حمذوف الفاء من أن تكون تقدم الك

عدي، وإن : ، فإن كانت صحيحة مل جيرب فتقول يف النسب إىل عدة١المه صحيحة كعدة أو معتلة كشية
ىل أصلها كان معتل الالم جرب برد فائه، فتقول يف شية وشوي، على مذهب سيبويه؛ ألنه ال يرد العني إ

برد -وشيي : من السكون، بل يفتح العني مطلقا ويعامله معاملة املقصور، وتقول على مذهب أيب احلسن
  . وجزم هنا مبذهب سيبويه-أصله

  فمن أين يؤخذ من كالمه اشتراط اعتالل الالم؟: فإن قلت
  ".كشية: "من قوله: قلت
  :تنبيه

احملذوف العني إن كانت المه : ف العني، فتقولبقي من احملذوف قسم ثالث مل يبني حكمه، وهو حمذو
 سهي ومذي، كذا أطلق كثري من النحويني، وليس -مسمى ما-سه ومذ : صحيحة مل جيرب، كقولك يف

 إذا مسي ا - حبذف الباء األوىل-املخففة-رب : كذلك، وهو مقيد بأال يكون من املضاعف، حنو
نص عليه سيبويه، وال يعرف فيه خالفا، وإن كانت المه  -برد احملذوف-ريب : ونسب إليها، فإنه يقال
  .برد احملذوف-املرئي والريئي :  جرب، فتقول فيهما-مسمى ما-معتلة حنو املري ويري 

  إن مل يشابه واحدا بالوضع... والواحد اذكر ناسبا للجمع 
ي، حذفت الواو وش:  وأصل شية-من الفرس وغريه-العالمة، وكل لون خيالف معظم اللون :  الشية١

  .ونقلت حركتها إىل الشني وزيدت تاء التأنيث عوضا عن الواو احملذوفة

)٣/١٤٦٤(  

  

، وقسم له واحد شاذ كمالمح فإن واحده حملة، وقسم ١قسم أمهل واحده كعباديد: اجلمع ثالثة أقسام
  .له واحد قياسي



  .عباديدي: ينسب إليه بلفظه فتقول: فاألول
  .٢"مالحمي:  أبو زيد إىل أنه كاألول فنيسب إىل لفظه، فتقولوالثاين فيه خالف؛ ذهب"

حماسين، وغريه ينسب إىل واحده، وإن كان شاذا، فيقول يف النسب : وحكي أن العرب قالت يف احملاسن
  .حملي: إىل مالمح

أنصاري : إذا غلب نسب إىل لفظه فتقول يف األنصار واألبناء، وهم قوم من أبناء فارس: والثالث
فرضي وكتايب وقلنسي، : ئي، وإن مل يغلب نسب إىل واحده، فتقول يف فرائض وكتب وقالنسوأبنا

خطأ، وقد أجاز ذلك قوم، وذهبوا يف قمري إىل أنه منسوب -فرائضي وكتيب وقالنسي : وقول الناس
طيور قمر، وكذا دبسي منسوب عندهم إىل طيور دبس، وهو عند غريهم منسوب : إىل اجلمع من قوهلم

  . وإىل الدبسة، وحيتمل أن يكونا مما بين على ياء مشددة حنو كرسي-وهي البياض-لقمرة إىل ا
 يف اجلمع الباقي على مجعيته، فإن مسي به نسب إىل لفظه؛ ألنه صار واحدا، كقولك يف ٣"التقسيم"هذا 

  .كاليب وأمناري ومعافري: كتاب وأمنار ومدائن ومعافر
 -علم على بطن من أسد-د إن أمن اللبس، ومثال ذلك الفراهيد وقد يرد اجلمع املسمى به إىل الواح

الفراهيدي على اللفظ، والفرهودي نسبا إىل واحده ألمن اللبس؛ إذ ليس لنا قبيلة تسمى : فقالوا
  .بالفرهود
  إن كالم الناظم هنا ال يفي ذا التفصيل؟: فإن قلت

  :ثة أنواعميكن أن جيعل شامال لثال" إن مل يشابه واحدا: "قوله: قلت
__________  

  .الفرق من الناس واخليل الذاهبون يف كل وجه:  العباديد١
  . أ٢
  ".احلكم" أ، ج، ويف ب ٣

)٣/١٤٦٥(  

  

  وليس بذي سيف وليس بنبال... وليس بذي رمح فيطعنين به 
  .وليس بذي نبل: أي

  .١}  للْعبِيدوما ربك بِظَلَّامٍ{: وعلى هذا محل احملققون قوله تعاىل: قال املصنف
  .بذي ظلم: أي

 عطار -وهي األكسية-وقد يؤتى بياء النسب يف بعض ذلك، قالوا لبياع العطر ولبياع البتوت 
  .وعطري، وبتات وبيت



رجل طَعم ولَبِس وعمل مبعىن ذي طعام : وقد يستغىن عن ياء النسب بفَعل مبعىن صاحب كذا، كقوهلم
  :٢وذي لباس وذي عمل، أنشد سيبويه

  ... .....................لست بلَيلي ولكين نهِر 
  .عامل بالنهار: أي

__________  
  . من سورة فصلت٤٦ من اآلية ١
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الرجز:  قائله٢

  :وعجزه
  ال أدجل الليل ولكن أبتكر........................ ... 

أسري فيه " أدجل الليل"أعمل بالنهار : أي" ر"مل فيه ال أع: منسوب إىل الليل، أي" بليلي: "اللغة
  .أدرك النهار من أوله" أبتكر"السري من آخر الليل : والدجل

أنه ال يستطيع العمل بالليل، ولكنه يزاول عمله بالنهار، وال يسري بالليل، إمنا يقوم مبكرا ليدرك : املعىن
 ليس من اللصوص الذين يزاولون عملهم بالليل أنه: النهار من أوله حيث النشاط، وقد يكون املراد

  . ولكنه ممن يكدحون بالنهار جللب رزقهم-بعيدين عن أعني الرقباء-ويف الظالم 
حرف استدراك " ولكين"الباء حرف جر زائد وليلي خرب ليس " بليلي"ليس وامسها " لست: "اإلعراب

منصوب على " الليل" وفاعله ضمري مستتر فيه فعل مضارع" أدجل"نافية " ال"خرب لكن " نهِر"والياء امسه 
  .فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه" أبتكر"حرف استدراك " ولكن"الظرفية 
  . وهو يريد النسب-بفتح فكسر-حيث جاء على بناء فَعل " نهِر: "قوله: الشاهد
ناظم، ، وابن ال٢/ ٣٧٧، وابن عقيل ٤/ ١٧٨، وابن هشام ٣/ ٧٤٥ذكره األمشوين : مواضعه

  .٢/ ٩١وسيبويه 

)٣/١٤٦٧(  

  

  :تنبيهان
.  ومفعيل-ذات عطر: أي-امرأة معطار : قد يستغىن أيضا عن ياء النسب مبفعال، كقوهلم: األول

  .ذات حضر، وهو اجلري: ناقة حمضري، أي: كقوهلم
ب ال يقال لصاح: قال. هذه األبنية غري مقيسة، وإن كان بعضها كثريا، هذا مذهب سيبويه: الثاين

الدقيق دقاق، وال لصحاب الفاكهة فكاه، وال لصاحب الرب برار، وال لصاحب الشعري شعار، واملربد 
  .يقيس هذا



  على الذي ينقل منه اقُتصرا... وغري ما أسلفته مقررا 
أن ما جاء من النسب خمالفا لألقيسة املتقدم ذكرها، فهو شاذ حيفظ وال يقاس عليه، وبعضه أشذ : يعين

 -بضم الدال-دهري :  وإىل الدهر-بكسر الباء-بِصري : ن قوهلم يف النسب يف البصرةمن بعض، فم
  .رازي: مروزي، وإىل الري: وإىل مرو

  .عمريي من عمرية كلب، وقد تقدمت أمثلة منه أثناء الباب: ومن ذلك قوهلم

)٣/١٤٦٨(  

  

  :الوقف
 الذي يكون استثباتا وإنكارا وتذكرا هو قطع النطق عند آخر الكلمة، واملراد هنا االختياري، وهو غري

السكون، والروم، واإلمشام، واإلبدال، والزيادة، : وترمنا، وغالبه يلزمه تغيريات، وترجع إىل سبعة أشياء
  .واحلذف، والنقل، وهذه األوجه خمتلفة يف احلسن واحملل، وسيأيت مفصلة إن شاء اهللا تعاىل

  غري فتح احذفاوقفا وتلو ... تنوينا إثر فتح اجعل ألفا 
  : على املنون ثالث لغاتالوقفيف 

وهي الفصحى، أن يوقف عليه بإبدال تنوينه ألفا إن كان بعد فتحة، وحبذفه إن كان بعد ضمة أو : األوىل
  .رأيت زيدا، وهذا زيد، ومررت بزيد: كسرة، كقولك

احلسن وقطرب وأبو عبيد أن يوقف عليه حبذف التنوين وسكون اآلخر مطلقا، وذكر ذلك أبو : والثانية
  .والكوفيون، ونسبها املصنف إىل ربيعة

  .واجلماعة يرون أن هذا مما جاء يف الشعر، وال جيوز يف الكالم: قال يف اإلفصاح
أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا بعد الفتحة، وواوا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، ونسبها : والثالثة

  .ه بأزد السراةاملصنف إىل األزد، وقيده غري
  .وزع أبو عثمان أا لغة قوم من أهل اليمن ليسوا فصحاء واقتصر هنا على الفصحاء

  :تنبيهات
أيها وويها، فكال : رأيت زيدا، وفتحة البناء حنو: فتحة اإلعراب، حنو" إثر فتح: "مشل قوله: األول

  .النوعني يبدل تنوينه ألفا على املشهور
؛ فإن تنوينه ال يبدل بل حيذف، وهذا ١"حنو قائمة"ملنصوب ما كان مؤنثا بالتاء يستثىن من املنون ا: الثاين

  لغة من يقف باهلاء وهي الشهرية، وأما من وقف
__________  

  . ب١



)٣/١٤٦٩(  

  

رأيت قائمتا، وأكثر أهل هذه : بالتاء فبعضهم جيريها جمرى سائر احلروف، فيبدل التنوين ألفا؛ فيقول
  .اللغة يسكنها ال غري

  :رأيت فىت، ويف هذه األلف ثالثة مذاهب: املقصور املنون يوقف عليه باأللف، حنو: الثالث
أا بدل من التنوين يف األحوال الثالث، واستصحب حذف األلف املنقلبة وصال ووقفا، وهو : األول

  .حةمذهب أيب احلسن والفراء واملازين، وهو املفهوم من كالم الناظم هنا؛ ألنه تنوين بعد فت
أا األلف املنقلبة يف األحوال الثالث، وأن التنوين حذف؛ فلما حذف عاد األلف، وهو مروي : والثاين

ابن كيسان والسريايف، ونقله ابن الباذش عن سيبويه "عن أيب عمرو والكسائي والكوفيني، وإليه ذهب 
ذهب ثبوت الرواية بإمالة ويقوي هذا امل:  املصنف يف الكافية، قال يف شرحها١"واخلليل، وإليه ذهب

  .انتهى. األلف وقفا واالعتداد ا رويا وبدل التنوين غري صاحل لذلك
  :٢ومثال االعتداد ا رويا قول الشاعر

__________  
  . أ، ج١
  .هو الشماخ، وامسه معقل بن ضرار، وهو من الرجز:  قائله٢

  :ومتامه
  وخريه لطارق إذا أتى

  ..............ورب 
  وحديثا ما اشتهىصادف زادا 

ليال؛ ألن : أي" سرى"خياطب به عبد اهللا بن جعفر حممد الصادق رضي اهللا عنه " إنك يابن جعفر: "اللغة
  .السرى ال يكون إال ليال

مضاف " جعفر"منادى " بن"حرف نداء " يا"إن حرف توكيد ونصب والكاف امسها " إنك: "اإلعراب
فاعل مرفوع بالضمة املقدرة " الفىت"فعل ماض إلنشاء املدح " نعم"إليه ويابن جعفر مجلة ندائية معترضة 

مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من " ضيف"حرف جر شبيه بالزائد " ورب"واجلملة يف حمل رفع خرب إن 
مفعول " احلي"فعل ماض والفاعل ضمري " طرق"ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الشبيه بالزائد 

جئتك : موضع ظرف واسم الزمان حمذوف معه وهو كقولك" سرى" خرب املبتدأ به واجلملة يف حمل رفع
  .وقت قدوم احلاج: قدم احلاج أي

  .رأيت فىت: فإنه منون وهو مقصور واملقصور واملنون يوقف عليه باأللف حنو" سرى"قوله : الشاهد
  .٩/ ٧٦، وابن يعيش ٢/ ٢٣٨، وشرح الشافية ٣/ ٧٤٩ذكره األمشوين : مواضعه
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  ... .......................إنك يابن جعفر نعم الفىت 
  :إىل قوله

  ... ............................ورب ضيف طرق احلي سرى 
اعتباره بالصحيح؛ فاأللف يف النصب بدل من التنوين، ويف الرفع واجلر بدل من الم الكلمة، : والثالث

  .وهذا مذهب سيبويه فيما نقله أكثرهم
 وهو مذهب معظم النحويني، وإليه ذهب أبو علي يف غري التذكرة، وذهب يف التذكرة إىل موافقة :قيل

  .املازين
  صلة غري الفتح يف اإلضمار... واحذف لوقف يف سوى اضطرار 

لَه وبِه، حتذف : إذا وقف على هاء الضمري املوصولة حذفت صلتها إن كانت مضمومة أو مكسورة حنو
  . على اهلاء ساكنة، وإن كانت مفتوحة حنو رأيتها وقف على األلف ومل حتذفالواو والياء وتقف

من وقوع ذلك يف الشعر، وإمنا يكون ذلك آخر األبيات، وذكر يف " يف سوى اضطرار: "واحترز بقوله
: أنه قد حيذف ألف ضمري الغائبة منقوال فتحة إىل ما قبله، اختيارا، كقول بعض طيئ: التسهيل

فإنه يقتضي جواز القياس عليه، " اختيارا: "، واستشكل قوله١ا: يريد"  أكرمكم اهللا بهوالكرامة ذات"
  .وهو قليل

  فألفا يف الوقف نوا قُلب... وأشبهت إذًا منونا نصب 
 أنه يوقف عليها باأللف لشبهها باملنون املنصوب، ٢"إىل"اختلف يف الوقف على إذًا، فذهب اجلمهور 

أنه يوقف عليها بالنون ألا مبرتلة أن، ونقل عن املازين واملربد، واختلف النحويون وذهب بعضهم إىل 
  :أيضا يف رمسها على ثالثة مذاهب

وهو األكثر، وكذلك رمست يف املصحف، : أا تكتب باأللف؛ ألا يوقف عليها باأللف، قيل: أحدها
  .ونسب هذا القول إىل املازين، وهو خمالف ملا نقل عنه أوال

__________  
  . فحذف األلف ونقل حركة اهلاء إىل الباء١
  . ب، ج٢
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اشتهى أن أكوي يد من : وإليه ذهب املربد واألكثرون، وعن املربد: أا تكتب بالنون، قيل: والثاين
  .يكتب إذن باأللف؛ ألا مثل أن ولن، وال يدخل التنوين يف احلروف

.  باأللف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقوا، قاله الفراءالتفصيل، فإن ألغيت كتب: والثالث
 وللفرق بينها وبني إذا ١"ألا يوقف عليها عنده بالنون"الصحيح كتبها بالنون : وقال ابن عصفور

  .الظرفية، وال إشكال أن من وقف عليها بالنون يكتبها بالنون
  .لفوينبغي أن يكون هذا اخلالف مفرعا على قول من يقف باأل

إذا فرعت على الوقف باأللف فالقياس أن تكتب باأللف؛ ألن األصل يف كل كلمة أن تكتب : فإن قلت
 ٢"عليها"بصورة لفظها بتقدير االبتداء ا والوقف عليها، فال وجه لقول من يكتبها بالنون، ويقف 

  .باأللف
أن نون التوكيد اخلفيفة تبدل بعد بل له وجه ظاهر وهو التفرقة بينها وبني إذا الظرفية، أال ترى : قلت

  .الفتحة ألفا بغري خالف
اضربن :  وبالنون إن التبست حنو٣"لنسفعا"تكتب باأللف إن مل تلبس حنو : وقد فصلوا يف رمسها فقالوا

  .وال تضربن؛ إذ لو كتبت باأللف يف مثل هذا اللتبست بألف االثنني
   من ثبوت فاعلمامل ينصب أوىل... وحذف يا املنقوص ذي التنوين ما 

إذا وقف على املنقوص املنون، فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف حنو رأيت قاضيا، وإن كان غري 
منصوب فاملختار الوقف عليه باحلذف، وجيوز الوقف برد الياء، وبه قرأ ابن كثري يف بعض املواضع، 

  .٤"ولكُلِّ قَومٍ هادي: "كقوله تعاىل
__________  

  . أ، ج١
  . ب٢
  . من سورة العلق١٥ من اآلية ٣
  . من سورة الرعد٧ من اآلية ٤
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  .وكل هذا ظاهر من البيت، وأما غري املنون فسيأيت
  :تنبيهات

  .يف هذا البيت إطالق يقيده تاليه: األول
وين، أن املنصوب املنون ال حذف فيه؛ ألن ياءه حتصنت بألف التن" ما مل ينصب: "فهم من قوله: الثاين



  :١أن من العرب من يقف عليها حبذف التنوين، وعلى ذلك بنى املتنيب قوله: وحكى األبدي
  ... .........................أال أذن فيما أذكرت ناسي 

  .مل خيتلفوا يف أن احلذف من املنون غري املنصوب أكثر ولكن اختلفوا يف األقيس: الثالث
اإلثبات قياسا على ألف : عتداد بالعارض، وقال بعضهماحلذف ألن فيه عدم اال: فقال الفارسي

  .املقصور
  حنو مر لزوم رد اليا اقتفي... وغري ذي التنوين بالعكس ويف 

أن املنقوص غري املنون جيوز فيه الوجهان، ولكن املختار فيه اإلثبات بعكس املنون، فاألجود أن : يعين
هذا القاض ومررت بالقاض، هذا مفهوم كالمه، وهو : هذا القاضي ومررت بالقاضي، وقد يقال: يقال

  :املنقوص غري املنون أربعة أنواع: غري حمرر، وحترير ذلك أن يقال
رأيت القاضي فيوقف : ما سقط تنوينه لدخول أل، فهذا إن كان منصوبا فهو كالصحيح حنو: األول

  عليه بإثبات الياء قوالن واحدا، وينبغي ملن قدر فتحة
__________  

هو أمحد بن احلسني املتنيب، وكان سيف الدولة بن محدان يشرب فأذن املؤذن فوضع سيف : قائله ١
  .الدول القدح من يده، وقال املتنيب هذا البيت والذي بعده

  :ومتامه
  وال لينت قلبا وهو قاسي........................ ... 

  وال عن حق خالقه بكاسي... وال شغل األمري عن املعايل 
  . من الوافرومها

الفاء لربط اجلواب وما نافية " فما"مجلة من الفعل والفاعل املستتر " أذن"كلمة للتنبيه " أال: "اإلعراب
  .مفعول به ألذكرت" ناسي"فعل وفاعل " أذكرت"

  .ألن القياس فيه ناسيا، وهذا للتمثيل، وإال فاملتنيب ال حيتج به" ناسي: "قوله: الشاهد

)٣/١٤٧٣(  

  

مررت بالقاضي، : هذا القاضي، أو جمرورا حنو: صب أن يقف بالوجهني، وإن كان مرفوعا حنوالياء بالن
  .ففيه الوجهان، واملختار اإلثبات، كما ذكر، وليس احلذف خمصوصا بالضرورة خالف لبعضهم

رجح فاخليل خيتار فيه اإلثبات، ويونس خيتار فيه احلذف، و" يا قاض: "ما سقط تنوينه للنداء حنو: والثاين
  .سيبويه مذهب يونس؛ ألن النداء حمل حذف

  .ورجح غريه مذهب اخلليل؛ ألن احلذف جماز، ومل يكثر فريجح بالكثرة



نصبا، فيوقف عليه بإثبات الياء، كما تقدم " رأيت جواري: "ما سقط تنوينه ملنع الصرف حنو: والثالث
  .يف املنصوب

 فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان اجلائزان يف املنون، "قاضي مكة: "ما سقط تنوينه لإلضافة حنو: والرابع
ألنه ملا زالت اإلضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز يف : قالوا

  .املنون
هؤالء قاضو زيد، : وبنوا على ذلك فرعا، وهو أن ما سقط نونه لإلضافة، إذا وقف عليه ردت نونه حنو

  .قاضون لزوال سبب حذفها: قلتفإذا وقفت 
  . حبذف النون، فاتباع الرسم١} غَير محلِّي الصيد{: فأما وقف القراء على قوله تعاىل

  .ويف هذا نظر: قلت
  :وقد علم مما تقدم أن كالم الناظم معترض من وجهني

  .أن عبارته شاملة هلذه األنواع األربعة، وليس حكمها واحدا: أحدمها
  .ه مل يستثن املنصوب وهو متعني اإلثبات، كما ذكر ذلك يف الكافيةأن: واآلخر

  :وقوله
  حنو مر لزوم رد اليا اقتفي... ويف .................... 

  يشري به إىل أن ما كان من املنقوص حمذوف العني حنو مر اسم فاعل من
__________  

  . من سورة املائدة١ من اآلية ١

)٣/١٤٧٤(  

  

 فأعل إعالل قاض، وحذف عينه وهي اهلمزة بعد نقل حركتها، فإذا وقف ٢ه مرأى يرأى أصل١أرأى
 ألا لو حذفت لزم بقاء االسم على أصل واحد يف حالة الوصل ٣"جربا للكلمة"عليها لزم رد الياء 

  .أيضا
وصال ال ميكن إثباا وصال ملا يلزم من اجلمع بني ساكنني خبالف الوقف، مع أن يف بقاء التنوين : قلت

  .جربا للكلمة
  :تنبيه

املوقوف عليه إما ساكن وإما متحرك؛ فالساكن إن مل يكن له صورة يف اخلط حذف كصلة الضمري إال 
تنوين املنصوب كما سبق، وإن كانت له صورة يف اخلط ترك على حاله، ومل يغري إال نون إذن وياء 

  .املنقوص، وقد تقدم حكمهما



  .مت يف بااوأما نون التوكيد اخلفيفة فتقد
  .وقد فهم من هذا أن املقصور غري املنون إذا وقف عليه مل حتذف ألفه ومل يغري

  :٤وشذ حذفها للضرورة يف قوله
__________  

  . هذا هو األصل غري املستعمل يف هذا الفعل، واملستعمل هو أرى يرى بضم ياء املضارعة١
  . على وزن مفعل٢
  . ب٣
  .ف فيه مقاما فاخرت فيه قبائل ربيعة قبيلة من مضر، وهو من الرملهو لبيد بن ربيعة يص:  قائله٤

  :وصدره
  وقبيل من لكيز شاهد

 وهو لكيز بن أفصى بن عبد القيس -بضم الالم وفتح الكاف-" من لكيز"قبيلة : أي" قبيل: "اللغة
له قال أبو عبيد بذلك ألنه فاخر رجال عند النعمان، فقال " رهط مرجوم"ويروى حاضر " شاهد"

  .رمجك بالشرف، فسمي مرجوما، وامسه لبيد: النعمان
رهط "خرب املبتدأ " شاهد"قبيل كائن من لكيز : جار جمرور صفته، أي" من لكيز"مبتدأ " قبيل: "اإلعراب

  .عطف عليه" ورهط ابن املعل" بدل من قبيل أو عطف بيان -بالرفع-" مرجوم
  .ورة يف الوقف ضرورةحيث حذف األلف املقص" ابن املعل: "قوله: الشاهد
  .٢/ ٢٨٥، وشرح الشافية ٢/ ٢٩١ذكره سيبويه : مواضعه
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  رهط مرجوم ورهط ابن املعل............................ ... 
أفعى وعصى وهي لغة فزارة : املعلى، وبعض العرب يقلبون األلف املوقوف عليها ياء فيقولون: يريد

هذا أفعو وعصو وهي لغة بعض طيئ، وبعضهم يقلبها : وا فيقولونوناس من قيس، وبعضهم يقلبها وا
وكذلك كل ألف يف : هذا أفعاء وعصاء، وليس من لغة هؤالء التخفيف، قال سيبويه: مهزة فيقولون

رأيت رجال فيهمز، وكذلك هو يضرا، وقد توصل ألف : آخر االسم، وزعم اخلليل أن بعضهم قال
  :١السكت، وأما قلب األلف هاء يف قولههنا وأوىل وكل مبين آخره اء 

 ... ...................هنمن هاهنا ومن ه  
  .فشاذ

  :وملا ذكر الناظم حكم الوقف على ما ينبغي ذكره من الساكن أخذ بذكر املتحرك، فقال



  سكِّنه أو قف رائم التحرك... وغريها التأنيث من محرك 
سكان، والروم، واإلمشام، والتضعيف، والنقل، ولكل منها اإل: يف الوقف على املتحرك مخسة أوجه

  .عالمة
__________  

  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الرجز:  قائله١
  :وقبله

  قد وردت من أمكنة
  :وبعده

  إن مل أروها فمه
" أمكنه"الوصول إىل املاء من غري دخول فيه وقد يكون دخوال : اإلبل، والورود: أي" قد وردت: "اللغة

  .ع مكانمج
" من"فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري مستتر تقديره هي " وردت"حرف حتقيق " قد: "اإلعراب

  .بدل من أمكنه" من هاهنا ومن هنه"جار وجمرور متعلق بالفعل " أمكنه"حرف جر 
  .وأصلها هنا، فقلب األلف هاء" هنه: "قوله: الشاهد
، ١٠/ ٤٣، ٩/ ٨١، ٤/ ٦، ٣/ ١٣٨ن يعيش يف ، واب٤/ ٤٧٩ذكره يف شرح الشافية : مواضعه

  .٢/ ١٥٧، ١/ ٧٨ومهع اهلوامع 
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فعالمة السكون خ فوق احلرف، هكذا جعلها سيبويه، واملراد خف أو خفيف، وجعلها بعض الكُتاب 
  .دائرة؛ ألن الدائرة صفر، وهو الذي ال شيء فيه من العدد، وجعلها بعضهم داال

  /. يدي احلرف، وهذه صورته خط بني: وعالمة الروم
  *.نقطة بني يدي احلرف، وهذه صورته : وعالمة اإلمشام

  .شني فوق احلرف، وهذه صورته شـ: وعالمة التضعيف
فإن كان املتحرك هاء التأنيث مل يوقف عليها إال باإلسكان، وليس هلا نصيب يف غريه، وإن كان غريها 

لروم مطلقا، أعين يف احلركات الثالث، وحيتاج يف جاز أن يوقف عليه باإلسكان، وهو األصل، وبا
  .الفتحة إىل رياضة خلفة الفتحة؛ ولذلك مل جيزه أكثر القراء يف املفتوح، ووافقهم أبو حامت

وهي عبارة عن إخفاء الصوت باحلركة، وجيوز اإلمشام والتضعيف والنقل، لكن : قال يف شرح الكافية
اإلمشام هو اإلشارة بالشفتني إىل احلركة " أو أمشم الضمة: "م بقولهبالشروط اآلتية، وقد أشار إىل اإلمشا



  .دون صوت، وال يكون إال يف الضمة؛ ألن إمشام الكسرة والفتحة تسوية هليئة الشفة
وقد روي اإلمشام عن بعض القراء يف اجلر، وهو حممول على الروم؛ ألن بعض الكوفيني يسمى الروم 

  :ح، مث أشار إىل التضعيف بقولهإمشاما، وال مشاحة يف االصطال
  ما ليس مهزا أو عليال إن قَفَا... أو قف مضعفا ............ 

  ................... ... ...........................محركا 
  : وذكر له شروطا ثالثة-بالتشديد-هذا فرج : التضعيف تشديد احلرف املوقوف عليه، كقولك

بناء، فال جيوز تضعيفه؛ ألن العرب اجتنبت إدغام اهلمزة ما مل : ترازا من حنوأال يكون مهزة، اح: أوهلا
  .تكن عينا

  .سرو وبقي، فال جيوز تضعيفه: أال يكون عليال حنو: وثانيها
  .بكر، فال جيوز تضعيفه: أن يكون بعد متحرك، احترازا من حنو: وثالثها
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  :١وأما قوله. هر اللغاتوزيد شرط رابع، وهو أال يكون منصوبا يف أش
  ... ........................لقد خشيت أن أرى جدبا 

  .فضرورة
وقد ال حيتاج إىل هذا الشرط؛ ألن املنصوب املنون إذا أبدل تنوينه ألفا، مل يكن احلرف الذي قبل : قلت

  .هبل املوقوف عليه إمنا هو األلف، والكالم يف أحكام املوقوف علي. األلف موقوفا عليه
  :تنبيه

 ٢"مستطر: "مل يؤثر الوقف بالتضعيف عن أحد من القراء إال عن عاصم، فعنه أنه وقف على قوله تعاىل
  . واهللا أعلم-بالتشديد-يف القمر 

  :مث أشار إىل النقل بقوله
  لساكن حتريكه لن يحظال... وحركات انقال ........ 

  : له ثالثة شروط إىل الساكن قبلها، وذكر٣"احلرف"حتويل حركة : النقل
__________  

  .لغريه، وهو من الرجز: هو رؤبة بن العجاج، وقيل:  قائله١
  :ومتامه

  مثل احلريق وافق القصبا
: أراد" احلريق"هو القحط بانقطاع املطر :  وهو نقيض اخلصب، واجلدب-بتشديد الباء-" جدبا: "اللغة



  .وباكل نبات يكون ساقه أنابيب وكع" القصبا"النار املشتعلة 
يف حمل النصب على " أن أرى"فعل وفاعل " خشيت"الالم للتأكيد وقد حرف حتقيق " لقد: "اإلعراب

مفعول أرى وفاعلها ضمري مستتر فيه " جدبا"املفعولية، وأرى هنا تنصب مفعوال واحدا؛ ألا بصرية 
فعل " وافق"ليه مضاف إ" احلريق"هو مثل : على رواية الرفع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف، أي" مثل"

مفعول به، ومجلة الفعل املاضي وفاعله ومفعوله يف حمل جر صفة " القصبا"ماض وفاعله ضمري مستتر فيه 
  .للحريق أو يف حمل نصب حال منه؛ وذلك ألنه اسم مقترن بأل اجلنسية

  .حيث ضعف آخرها للوقف مث حركها ضرورة" جدبا: "قوله: الشاهد
/ ٢٨٢، وسيبويه ٢/ ٣١٩، وشرح الشافية ٤/ ١٩٩، وابن هشام ٣/ ٧٦١ذكره األمشوين : مواضعه

٢,  
  . من سورة القمر٥٣ من اآلية ٢
  ".اهلمزة" ب ٣

)٣/١٤٧٨(  

  

أن يكون الساكن ال ميتنع حتريكه، احترازا من أن يكون ألفا حنو دار، فإن األلف ال تقبل : األول
  .احلركة

 والياء، وليس كذلك، بل ال جيوز النقل إليهما، واعترض بأن ذلك يقتضي جواز نقل احلركة إىل الواو
  .وإن كانا حريف لني؛ الستثقال احلركة عليهما

  .شرطه أن يكون حرف علة: فاألول أن يقال
الساكن لن ميتنع حتريكه إما : ال خيتص باملتعذر، بل املراد" لن حيظال: "ال يرد هذا عليه؛ ألن قوله: قلت

ل الواو والياء ويشمل احلرف املدغم حنو اجلد، فإنه ميتنع حتريكه؛ لتعذره كاأللف أو لغري ذلك، فيشم
  .ألن حتريكه يلزم منه فكه، وهو ممتنع يف غري الضرورة

  :أال تكون احلركة فتحة على غري مهزة عند البصريني، وإىل هذا أشار بقوله: والثاين
  يراه بصري وكوف نقال... ونقل فتح من سوى املهموز ال 

رأيت البكر؛ ألن املفتوح إن كان منونا لزم : لبصريني نقل الفتحة من غري مهزة، فال يقالال جيوز عند ا
  .من النقل فيه حذف ألف التنوين، ومحل عليه غري املنون

 وهو ال -املفتوح-ألم لو نقلوا يف الوقف وسكنوا يف الوصل، لكان ذلك كأنه إسكان فعل : وقيل
  .قل الفتحة من غري مهزةجيوز وليس بظاهر، وأجاز الكوفيون ن

رأيت البكر، ونقل اجلرمي أنه أجاز ذلك، وعن األخفش أنه أجاز ذلك يف املنون على لغة من : فيقولون



  .رأيت عمرو: قال
  .إىل أن املهموز جيوز نقل حركته، وإن كانت فتحة" من سوى املهموز: "وأشار بقوله

  وإمنا. ١الردء والبطءرأيت اخلبء و: رأيت اخلبأ والردأ والبطأ، يف: فتقول
__________  

: والبطء.  العون-بكسر الراء وسكون الدال-والردء .  ما خبئ-بفتح اخلاء وسكون الباء- اخلبء ١
  .ضد السرعة

)٣/١٤٧٩(  

  

  .اغتفر ذلك يف اهلمزة لثقلها، وإذا سكن ما قبل اهلمزة الساكنة كان النطق ا أصعب
  :املهموز، وإىل هذا أشار بقولهأال يوجب عدم النظري يف غري : الثالث

  وذاك يف املهموز ليس ميتنع... والنقل إن يعدم نظري ممتنع 
هذا "فعلم بذلك أنه ال جيوز نقل ضمة مسبوقة بكسرة وال كسرة مسبوقة بضمة، فال جيوز النقل يف حنو 

ناء فعل وهو مهمل يف ملا يلزم من ب" انتفعت بقفل: "ملا يلزم من بناء فعل، وهو مفقود، وال يف حنو" بشر
  .األمساء أو نادر، هذا يف غري املهموز

: أما املهموز فيجوز فيه النقل، وإن أدى إىل عدم النظري ملا تقدم التنبيه عليه من استثقال اهلمزة، فتقول
  .هذا ردء ومررت بكفء

  :تنبيهات
  .ن حنو غزوجلواز النقل شرط رابع، وهو أن يكون املنقول منه صحيحا، فال ينقل م: األول
إذا نقلت حركة اهلمزة حذفها احلجازيون واقفني على حامل حركتها كما يوقف عليه مستبدا : الثاين

باإلسكان والروم واإلمشام، وغري ذلك بشروطه، وأما غري احلجازيني فال " هذا اخلب: "ا؛ فيقولون
، ومنهم من يبدهلا " ومررت بالبطئهذا البطؤ، ورأيت البطَأ،: "حيذفها، بل منهم من يثبتها ساكنة، حنو

  ".هذا البطو، ورأيت البطا، ومررت بالبطي: "مبجانس احلركة املنقولة؛ فيقول
هذا ردئ مع كفؤ، :  فيقولون١وبعض بين متيم يفرون من هذا النقل املوقع يف عدم النظري إىل اإلتباع

  .هذا ردي مع كفو: وبعضهم يتبع ويبدل اهلمزة بعد اإلتباع، فيقولون
  .هذا البطو، ومررت بالبطي: وقد تبدل اهلمزة مبجانس حركتها بعد سكون باق فتقول

__________  
  .إتباع العني للفاء:  أي١

)٣/١٤٨٠(  



  

هذا الكلو مررت : وأما يف النصب فيلزم فتح ما قبلها، وقد يبدلوا كذلك بعد حركة، فيقولون
  . كلهايف األحوال" الكال: "بالكلي، وأهل احلجاز يقولون

الذي يظهر يف حركة النقل أا احلركة اليت يف احلرف األخري نقلت إىل الساكن، ونص على : الثالث
ال يريدون أا حركة إعراب صريت على ما قبل : ذلك قوم من النحويني، وقال أبو البقاء العكربي

  .احلرف؛ إذ اإلعراب ال يكون قبل الطرف، إمنا يريدون أا مثلها
  :١ل يف الكافية وغريها أن الوقف بالنقل إىل متحرك لغة خلمية، وأنشدنق: الرابع

  تحمد مساعيه ويعلم رشده... من يأمتر للخري فيما قصده 
وحيتمل أن يكون أصله قصدوه، بواو اجلمع محال على : فنقل حركة اهلاء إىل الدال، وهي متحركة، قيل
  :٢معىن من، مث حذف الواو اكتفاء بالضمة كقوله

__________  
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الرجز:  قائله١

 التهدي إىل طريق -بفتحتني-" الرشد" مبعىن السعي -مجع مسعى-" مساعيه"يباشر " يأمتر: "اللغة
  .الصواب
جار وجمرور " للخرب"فعل مضارع فعل الشرط والفاعل ضمري مستتر فيه " يأمتر"شرطية " من: "اإلعراب

فعل " حتمد"مجلة ال حمل هلا صلة املوصول " قصده"يف حرف جر وما موصولة " فيما"متعلق بقوله يأمتر 
الواو عاطفة " ويعلم"نائب فاعل واهلاء مضاف إليه " مساعيه"مضارع مبين للمجهول جواب الشرط 

  .نائب فاعل واهلاء مضاف إليه" رشده"على حتمد، ويعلم فعل مضارع مبين للمجهول 
ضم الدال فإنه يف األصل بالفتح؛ ألنه ماض من القصد، ولكنه ملا وقف عليه ب" قصده: "قوله: الشاهد

  .نقل حركة اهلاء إىل الدال وهي متحركة
  ,٢/ ٢٠٨، ومهع اهلوامع ٣/ ٧٥٣ذكره األمشوين : مواضعه

  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الوافر:  قائله٢
  :وعجزه

  وكان مع األطباء األساة
: اآلسي: قال اجلوهري.  مجع آس، وهو اجلراح-بضم اهلمزة-" األساة"يب مجع طب" األطباء: "اللغة

  . =الطبيب، واجلمع أساة مثل رام ورماة

)٣/١٤٨١(  

  



  ... .......................فلو أن األطبا كان حويل 
  .فإن كان مستنده يف إثبات هذه اللغة هذا البيت، فال حجة فيه

: د من القراء إال ما روي عن أيب عمرو أنه وقف على قولهمل يؤثر الوقف بالنقل عن أح: اخلامس
  .بكسر الباء- ١} وتواصوا بِالصبرِ{

  إن مل يكن بساكن صح وصل... ويف الوقف تا تأنيث االسم ها جعل 
قعدنا على الفراه، وباالسم من تاء : واحترز بالتأنيث من تاء لغريه، فإا ال تغري، وشذ قول بعضهم

 فإا ال تغري، وبعدم االتصال بساكن صحيح من تاء بنت وأخت وحنومها فإا ال ٢"حنو قامت"الفعل 
  .تغري

ومشل كالمه ما قبله متحرك حنو رمحة، وما قبله ساكن غري صحيح، وال يكون إال ألفا حنو احلياة، 
  .واألعرف يف هذين إبدال التاء هاء يف الوقف

  .ا منقلبة عن حرف متحركوإمنا جعل حكم األلف حكم املتحرك؛ أل
  ضاهى وغري ذين بالعكس انتمى... وقل ذا يف مجع تصحيح وما 

وقل جعل التاء هاء يف مجع تصحيح املؤنث حنو اهلندات، وما ضاهاه، مما مجل عليه كالبنات : أي
  .واألخوات وأوالت
__________  

بضم " كان"اسم أن " األطبا"حرف توكيد ونصب " أن"الفاء عاطفة، ولو للشرط " فلو: "اإلعراب= 
ظرف ومضاف " حويل"النون يف موضع خرب أن، وأصله كانوا فحذفت الواو وبقيت الضمة دليال عليها 

" األطباء"ظرف متعلق مبحذوف خرب مقدم لكان " مع"فعل ماض ناقص " وكان"إليه يف موضع خرب كان 
أن يف أول البيت وما دخلت عليه يف اسم كان، ومجلة كان عطف على ما قبلها و" األساة"مضاف إليه 

  ...إذا ما أذهبوا: ولو ثبت أن األطباء، وجواب لو يف بيت بعده: حمل رفع على الفاعلية؛ ألن التقدير
  .بضم النون فأصله كانوا حويل فحذفت الواو اكتفاء بضمة النون" كانُ: "قوله: الشاهد
  ,٩/ ٨٠ذكره ابن يعيش : مواضعه

  .العصر من سورة ٣ من اآلية ١
  . ب، ج٢

)٣/١٤٨٢(  

  

كيف " و١" دفن البناه من املكرماه: "فاألعرف يف ذلك سالمة التاء، وقد مسع إبداهلا يف قول بعضهم
  ".باإلخوة واألخواه؟



إىل هيهات، وأوالت، فإنه يوقف عليهما بالتاء كثريا -وما ضاهاه : وأشرت بقويل: قال يف شرح الكافية
  .وباهلاء قليال

  :تنبيهات
شاذ ال : نقل بعضهم أن الوقف على مجع التصحيح وامللحق به باهلاء لغة طيئ، وقال يف اإلفصاح: ولاأل

  .يقاس عليه
وإذا مسي به . إذا مسي يهات على لغة من أبدل فهي كطلحة متنع من الصرف للعلمية والتأنيث: الثاين

  . إذا مسي بهعلى لغة من مل يبدل فهي كعرفات جيري فيها وجوه مجع املؤنث السامل
أن غريمها يقل فيه سالمة التاء : إشارة إىل مجع التصحيح ومضاهيه، يعين" وغري ذين بالعكس: "وقوله

يأهل سورة : بعكسهما سواء كان مفردا كمسلمة، أو مجع تكسري كغلمة، ومن إقرارها تاء قول بعضهم
  .ما أحفظ منها وال آيت: البقرت، فقال جميب

 يسكنها ولو كانت منونة منصوبة، وتقدم هذا أول الباب، وعلى هذه اللغة رمست وأكثر من وقف بالتاء
  .مواضع من القرآن، وهي معروفة

  حبذف آخر كأَعط من سأل... وقف ا السكت على الفعل املعل 
  : الوقف، زيادة هاء السكت، وأكثر ما تزاد بعد شيئني٢"خواص"من 

  ".أعطه: "أو وقفا حنو" مل يعطه: " جزما حنوالفعل املعل احملذوف اآلخر: أحدمها
__________  

البنات من املكرمات، وهذا التعبري يوهم أنه ليس حبديث، وقد روى الطرباين عن ابن عباس أن :  يريد١
  .وذكره" احلمد هللا: " ملا عزي بابنته رقية قال-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  ".عوارض" أ، ج، ويف ب ٢

)٣/١٤٨٣(  

  

  ".اقتضاء مه"أو باسم حنو " على مه"االستفهامية إذا جرت حبرف حنو " ما: "ينوالثا
  :وحلاقها لكل من هذين النوعني واجب وجائز؛ أما الفعل احملذوف اآلخر فقد نبه عليه بقوله

  كيع جمزوما فراعِ ما رعوا... وليس حتما يف سوى ما كع أو 
ذف اآلخر ليس واجبا يف غري ما بقي على حرف واحد أن الوقف ا السكت على الفعل املعل حب: يعين

  :أو حرفني أحدمها زائد
  .أمر من رأى يرى" ره"أمر من وعى يعي، وحنو " عه"حنو : فاألول
؛ ألن حرف املضارعة زائد، فزيادة هاء السكت يف ذلك واجبة؛ لبقائه على "مل يعه، ومل يره: "والثاين



  .أصل واحد
  .عِ ويع: تضى متثيله أن ذلك إمنا جيب يف احملذوف الفاء حنومق: فإن قلت

حمذوف العني كمحذوف الفاء يف ذلك؛ ألن العلة واحدة، وإمنا أراد بالتمثيل التنبيه على ما بقي : قلت
  .على حرف واحد أو حرفني أحدمها زائد كما سبق

 حمذوف الفاء؛ ألن ١"ألن تقي"تقي تقي يتقى يف معىن اتقى ي: فهل جتب زيادة اهلاء يف قوهلم: فإن قلت
  أصله أوتقى يوتقى؟

ظاهر التسهيل الوجوب؛ ألنه جعل الضابط أن حتذف فاؤه أو عينه، ويتقي حمذوف الفاء، وظاهر : قلت
وجيب إحلاق هذه اهلاء يف الوقف على ما كان من األفعال على حرف واحد أو : قوله يف شرح الكافية

ة اهلاء ال جتب يف حنو ال يتق؛ ألنه على ثالثة أحرف، ولكن األمر يندرج زائد ألن زياد: حرفني؛ أحدمها
  .يف كالمه؛ ألنه على حرفني؛ أحدمها زائد

مل جند ألحد من النحويني نصا على الوقوف على هذه الكلمة، والذي يقتضيه : وقال الشيخ أبو حيان
  النظر عندي أن يكون الوقف باهلاء اختيارا ال

__________  
  . ب، ج١

)٣/١٤٨٤(  

  

وجوبا؛ ألنه وإن حذفت فاؤه، فإن تاء االفتعال الزمة للفعل، وهذا احلذف عرض شاذ، وليس مبطرد 
  .فال يلتفت إليه

  ............................ألفها... وما يف االستفهام إن جرت حذف 
ال "فإما " رح أفرحمررت مبا مررت به ومبا تف: "واحترز باالستفهامية عن املوصولة والشرطية حنو

  . ألفهما١"حتذف
: أن حذف ألف ما املوصولة ليس لغة، ونقله أبو زيد أيضا، وقال أبو احلسن يف األوسط: وزعم املربد

  .كأم حذفوا لكثرة استعماهلم إياه" سلْ عم شئت: "وزعم أبو زيد أن كثريا من العرب يقولون
: وقوله" قراءة م تقرأ: " أو باالسم حنو٢} م يتساَءلُونَع{: أن جتر باحلرف حنو" إن جرت: "ومشل قوله

يعين وجوبا، وسبب احلذف إرادة التفرقة بينها وبني املوصولة والشرطية، وكانت أوىل " حذف ألفها"
  .باحلذف الستقالهلا خبالف الشرطية، فإنه متعلقة مبا بعدها، وخبالف املوصولة فإا والصلة اسم واحد

  :وقوله
  ا اهلاء إن تقفوأوهل



  :؛ وهلذا قال"اقتضاء مه"ووجوبا إن جرت باسم حنو " عمه"جوازا، إن جرت حبرف حنو : يعين
  باسم كقولك اقتضاء م اقتضى... وليس حتما يف سوى ما احنفضا 

وليس إيالؤها اهلاء واجبا يف سوى ارورة باالسم، وقد مثله، وعلة ذلك أن اجلار احلريف كاجلزء؛ : أي
  .ه ا لفظا وخطا، خبالف االسم؛ فوجب إحلاق اهلاء للمجرورة باالسم لبقائها على حرف واحدالتصال

  قد علم أن اتصال اهلاء بارورة باحلرف ليس بواجب، فهل هو راجح أو مرجوح؟: فإن قلت
عا وهو األفصح واألكثر، وإمنا وقف أكثر القراء بغري هاء إتبا: نقل النحويون أنه راجح، قالوا: قلت

  .للرسم
__________  

  ".ال حيذفان" ب، ج ويف أ ١
  . من سورة النبأ١ اآلية ٢

)٣/١٤٨٥(  

  

  :تنبيهات
  :١أن املرفوعة واملنصوبة ال حتذف ألفها يف غري ضرورة كقوله" إن جرت: "فهم من قوله: األول

  أال فاندبا أهل الندى والكرامه... أالم تقول الناعيات أالمه 
:  من شروط حذف ألفها أال تركب مع ذا، فإن ركبت معه مل حتذف األلف حنوأمهل املصنف: الثاين

  .، وقد أشار إليه يف التسهيل"على ماذا تلومونين"
  :٢قد ثبتت ألف ما االستفهامية ارورة غري املركبة يف الضرورة، كقول الشاعر: الثالث

__________  
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل:  قائله١
أراد به الفضل والعطاء، ويف بعض النسخ " الندى"الذي يأيت خبرب امليت : الناعي" الناعيات: "غةالل
  . وهو األنسب-باملثىن-" الناعيان"

أصلها ما، وهو يف حمل الرفع على االبتداء، واعلم أنه ال ضرورة يف " م"أال للتنبيه " أالم: "اإلعراب
فاعل واجلملة يف حمل " الناعيات"فعل مضارع " تقول"وزن حذف األلف هاهنا؛ ألن إبقاءها ال يضر بال

" أهل"فعل وفاعل " فاندبا"للتنبيه " أالم"أال للتنبيه وما استفهامية منصوبة بتقول " أالمه"رفع خرب املبتدأ 
  .عطف عليه" والكرامة"مضاف إليه " الندى"مفعول به 

امية مع أا غري جمرورة للضرورة، إال أنه فإن األلف قد حذفت يف ما االستفه" أالمه: "قوله: الشاهد
  .أراد التصريع، فلم ميكن ذلك إال بإدخال هاء السكت يف آخرها



  ,٢/ ٢١٧، ومهع اهلوامع ٤/ ٧٥٨ذكره األمشوين : مواضعه
  .هو حسان بن ثابت، وهو من الوافر:  قائله٢

مسيخ قبيح املنظر مسج اخللق تعريض بكفره أو بقبح منظره؛ فلذلك خص اخلرتير ألنه " كخرتير: "اللغة
تتميم لذمه ألنه يدلك حلقه بالشجر مث يأيت بالطني فيتلطخ به وكلما " مترغ يف رماد"أكال العذرات 

  .تساقطت منه عاد إليه
لفظة : قال ابن جين. ألجل أي شيء يشتمين: على للتعليل ما استفهامية، أي" على ما قام: "اإلعراب

وليس كذلك عندي؛ ألا تقتضي : على ما يشتمين لئيم، وقال ابن يسعون: رهاهنا زائدة، والتقدي" قام"
الكاف " كخرتير"فاعل " لئيم"فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول " يشتمين"النهوض بالشتم 

فعل ماض والفاعل ضمري مستتر فيه واجلملة يف حمل اجلر صفة خلرتير " مترغ"للتشبيه وخرتير جمرور به 
  .جار وجمرور متعلق بتمرغ" يف رماد"

  .حيث أثبت ألف ما االستفهامية ارورة للضرورة" على ما قام: "قوله: الشاهد
، وابن ١/ ٢٣٣، وأمايل ابن الشجري ٢/ ٢١٧، ومهع اهلوامع ٣/ ٧٥٨ذكره األمشوين : مواضعه
  .٢/ ٢٩٧، وشرح الشافية ٢/ ٥٣٧، ويف اخلزانة ٤/ ٩يعيش 

)٣/١٤٨٦(  

  

  كخرتير مترغ يف رماد... شتمين لئيم على ما قام ي
  :وحكاه الرزخمشري يف كشافه لغة، ومحل عليه قوم من املفسرين قوله تعاىل

  .١} قَالَ يا لَيت قَومي يعلَمونَ، بِما غَفَر لي ربي{
  .بأي شيء غفر يل ريب: معناه: قالوا

  .الفهوهذا قول مرغوب عنه؛ ألن النحويني على خ: قال ابن هشام
  :٢قد ورد تسكني ميمها يف الضرورة جمرورة حبرف كقوله: الرابع

  ... .....................يا أسديا لم أكلته لمه؟ 
  حرك حتريك بناء لزما... ووصل ذي اهلاء أَجز بكل ما 

ى وال املناد" ال"اعلم أن هاء السكت ال تتصل حبركة إعراب وال شبيهة ا؛ فلذلك ال تلحق اسم 
  املضموم، وال ما بين لقطعه عن اإلضافة كقبل وبعد،

__________  
  . من سورة يس٢٧، ٢٦ من اآليتني ١
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الرجز:  قائله٢



  :وبعده
  لو خافك اهللا عليه حرمه

له كلبا أك: يرجع إىل الكلب يعين" مل أكلته"ذكر بعض الفضالء أن الضمري املنصوب يف قوله : توضيح
لو خافك اهللا، فأجاز على اهللا سبحانه اخلوف تعاىل اهللا عن ذلك، وهذا على عادة : هذا اإلنسان فقال
  .اجلهالء من العرب

يافقعسي : ومنهم من خرجه خترجيا حسنا يسلم هذا الشاعر من الغلطة، وهو أنه خياطب الفقعسي بقوله
لو خافك : ى عادة هلم يف ذلك مشهورة فقالمث عدل عن خطابه إىل خطاب اهللا تعاىل عل. مل أكلته مله
يا يوسف، : أي} يوسف أَيها الصديق{: يا اهللا، فحذف حرف النداء، كما يف قوله تعاىل: اهللا، وأراد

لو خافك يا اهللا على نفسه من أن تعاقبه على جرمه حلرم هذا املأكول الذي حرمته ومل يقربه، : واملعىن
أخاف فالنا على نفسي، وضمري اهلاء يف حرمه : يرجع إىل الفقعسي كما يقالوضمري اهلاء يف عليه 

. اهـ شرح الشواهد للعيين. يرجع إىل املأكول، فالضمريان خمتلفان، وباختالفهما يتم املعىن الذي قصده
  .منسوب إىل بين فقعس، واإلعراب ظاهر: املنسوب إىل بين أسد، الفقعسي: األسدي" أسديا"و

حيث جاءت ميم مل ساكنة، وأصلها ملا، وهي االستفهامية دخل عليها حرف " مل أكلته: "لهقو: والشاهد
  .اجلر، فحذف األلف مث سكنت امليم ضرورة

  .٢٩٩، واإلنصاف ٣/ ٧٥٩ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٤٨٧(  

  

  .ارضةوال العدد املركب حنو مخسة عشر؛ ألن حركات هذه األشياء مشاة حلركة اإلعراب يف أا ع
  .أال ترى أا حدثت لوجود األسباب وأا تنتفي عند عدمها، فبذلك شات حركة اإلعراب

  .وأما الفعل املاضي فحركته الزمة ليست كحركات هذه األشياء
  :ويف اتصال هاء السكت به ثالثة أقوال

  .املنع مطلقا، وهو مذهب سيبويه واجلمهور واختيار املصنف: األول
  .مطلقا؛ ألا الزمةاجلواز : والثاين

إال إذا خيف لبس حنو ضربة، والصحيح األول؛ ألن " قعده"أا تلحقه إذا مل خيف لبس حنو : والثالث
حركته وإن كانت الزمة فهي شبيهة حبركة اإلعراب؛ ألن املاضي إمنا بين على حركة لشبهه باملضارع 

  .املعرب يف وجوه مذكورة يف موضوعها
  :١ قولهوشذ اتصال اهلاء بعل يف

__________  



  .هو أبو ثروان، وهو من الرجز:  قائله١
من " أرمض"ال أظلل فيه وقد حذف حرف اجلر واتصل الفعل بالضمري بنفسه : أي" ال أظلله: "اللغة

  .أتعرض" أضحى"إذا احترقت بالرمضاء، وهي األرض الشديدة احلرارة : رمضت قدمه
يظللين أعاين أمل الرمضاء يف قدمي وحر الشمس وقت رب يوم مير علي ال أنعم فيه بشيء : املعىن

  .الضحى على رأسي
مبتدأ مرفوع " يوم"حرف جر شبيه بالزائد " رب"حرف تنبيه أو للنداء واملنادى حمذوف " يا: "اإلعراب

مضارع مبين للمجهول ونائب الفاعل أنا " أظلله"نافية " ال"جار وجمرور صفة ليوم " يل"بضمة مقدرة 
ظرف مبين على الضم لقطعه عن " حتت"جارة " من"ول ثان أو جمرور على نزع اخلافض واهلاء مفع
  .مبين على الضم وأحلقت به هاء السكت شذوذا؛ ألنه غري مبين بناء دائما" عله"اإلضافة 
  .وهي مبنية بناء عارضا، وذلك شاذ" عل"حيث حلقت هاء السكت لفظ " من عله: "قوله: الشاهد
  .، وابن الناظم٤/ ١٩٧، وابن هشام ٣/ ٦٧وين ذكره األمش: مواضعه

)٣/١٤٨٨(  

  

  أمرض من حتت واضحى من علُه... يا رب يوم يل ال أظلله 
 عارضة؛ لقطعه عن اإلضافة، فهي كقبل وبعد، وإىل هذا أشار ١"حركة بناء"ووجه شذوذه أن حركته 

  :بقوله
  ..............أُدمي شذ... ووصلها بغر حتريك بنا 

أن وصل : يعين" يف املدام استحسنا: "عل غري حركة بناء مدام، بل حركة بناء غري مدام، وقولهفحركة 
:  جائز مستحسن، كفتحة هو وهي، فيقال يف الوقف عليها-أي امللتزم-هاء السكت حبركة البناء املدام 

  .هوه وهيه، وقد قرئ بذلك
  :هذا البيت معترض من وجهني: فإن قلت

  :أن قوله: أحدمها
  .................أدمي... لها بغري حتريك بنا وص

  :يقتضي أن وصلها حبركة اإلعراب قد شذ أيضا؛ ألن قوله
  .................أدمي... بغري حتريك بنا ...... 

  :يشمل نوعني
  .حتريك البناء غري املدام: أحدمها
  .حتريك اإلعراب: والثاين



يقتضي موافقة من أجاز اتصاهلا حبركة املاضي؛ ألا من " يف املداد استحسنا: "أن قوله: والوجه اآلخر
  .التحريك املدام

  :أما األول فليس بالزم، وأما الثاين فظاهر اللزوم، وقد استثناه يف الكافية فقال: قلت
  حرك حتريك بناء لزما... ووصل ذي اهلاء أجز بكل ما 

  ما مل يكن ذلك فعال ماضيا
  وقف نثرا وفشا منتظمالل... ورمبا أُعطي لفظ الوصل ما 

  لَم يتسنه{: مثال إعطاء الوصل حكم الوقف نثرا قراءة غري محزة والكسائي
__________  

  . ب١

)٣/١٤٨٩(  

  

ظُران{١} و أَلُكُمقُلْ لَا أَس هداقْت ماهدألنه يبدل هذه " هذه حبلو يا فىت: " ومنه قول بعض طيئ٢} فَبِه
  :٣ فأجرى الوصل جمراه، ومثال ذلك يف النظم قول الراجزاأللف واوا يف الوقف،

  مثل احلريق وافق القصبا
  :٤فشدد الباء مع وصلها حبرف اإلطالق، ومثله يف الشعر كثري، ومنه

  ... ...........................منون أنتم؟ : أتوا ناري فقلت
  .وقد تقدم يف احلكاية
__________  

  .رة من سورة البق٢٥٩ من اآلية ١
  . من سورة األنعام٩٠ من اآلية ٢
  .ولقد خشيت أن أرى جدبا:  مضى شرحه يف هذا الباب عند قوله٣

  .حيث شدد الباء مع وصلها حبرف اإلطالق" القصبا: "قوله: والشاهد
  . مضى هذا البيت يف باب احلكاية٤

  .حيث أحلق الواو والنون ما يف الوصل" منون أنتم: "والشاهد هنا

)٣/١٤٩٠(  

  



  :اإلمالة
إما األلف أن تنحو ا حنو الياء، ومن الزم ذلك أن ينحى بالفتحة قبلها حنو الكسرة، والنظر يف فائدا، 

  .وحكمها، وحملها، وأصحاا، وأسباا
 هو التناسب، وقد ترد اإلمالة للتنبيه على أصل أو اإلمالةفاعلم أن الغرض األصلي من : أما فائدا

  .كرهغريه، مما سيأيت ذ
  .فإا وجه جائز، ولغة لبعض العرب: وأما حكمها

  .وسببها جموز هلا ال موجب، فلذلك جيوز فتح كل ممال
  .فاألمساء املتمكنة واألفعال، هذا هو الغالب، وسيأيت التنبيه على ما أميل من غري ذلك: وأما حملها

  .تهم الفتح إال يف مواضع قليلةفتميم وقيس وأسد وعامة أهل جند، وأما احلجازيون فلغ: وأما أصحاا
  .الداللة على ياء أو كسرة: الياء والكسرة، واملعنوي: لفظي ومعنوي، فاللفظى: وأما أسباا فقسمان

  : ستة-على ما ذكره املصنف-ومجلة أسباب إمالة األلف 
ياء : ه فلت، الرابعكوا بدل عني ما يقال في: مآهلا إىل الياء، الثالث: انقالا عن الياء، الثاين: األول

  .التناسب: كسرة قبلها أو بعدها، السادس: قبلها أو بعدها، اخلامس
  :تنبيه

هذه األسباب كلها راجعة إىل الياء والكسرة، واختلف يف أيهما أقوى، فذهب األكثرون إىل أن الكسرة 
ا مبرتلة الكسرة، أل: أقوى من الياء، وأدعى إىل اإلمالة، وهو ظاهر كالم سيبويه، فإنه قال يف الياء

  :فجعل الكسرة أصال، وذهب ابن السراج إىل أن الياء أقوى من الكسرة، واألول أظهر لوجهني
  .أن اللسان يتسفل ا أكثر من تسفله بالياء: أحدمها

)٣/١٤٩١(  

  

 من أن سيبويه ذكر أن أهل احلجاز مييلون األلف للكسرة، وذكر يف الياء أن أهل احلجاز وكثريا: والثاين
  .العرب ال مييلون للياء، فدل هذا من جهة النقل أن الكسرة أقوى

واعلم أن عبارات املصنفني اختلفت يف ذكر أسباب اإلمالة، وليس بينهم يف ذلك كبري اختالف، 
  .والغرض هنا شرح كالم الناظم

  ......................أَملْ ... األلف املبدل من يا يف طرف 
 وهو أن يكون األلف بدال من ياء، وهي على طرف كلمة، وسواء يف ذلك هذا هو السبب األول،

املبدل من ياء أصلية كاملثالني واملبدل من ياء منقبلة " من ياء: "االسم مرمى والفعل حنو رمى ومشل قوله
  .من الكائنة عينا، وسيأيت حكمها" يف طرف: "عن واو حنو ملهى وأعطى، واحترز بقوله



.................. ..... ... ...........لَفكذا الواقع منه اليا خ  
  ......... ... .............................دون مزيد أو شذوذ 

هذا هو السبب الثاين، وهو أن تكون األلف صائرة إىل الياء دون زيادة وال شذوذ، وذلك حنو حبلى 
ل إىل الياء يف التثنية واجلمع، فأشبهت ومعزى، وكل ما آخره ألف تأنيث مقصورة، فإا متال ألا تئو

  .األلف املنقبلة عن الياء
من قلب األلف ياء يف اإلضافة إىل ياء املتكلم يف لغة هذيل، فإم يقولون يف " أو شذوذ: "واحترز بقوله

عصي وقَفَي، فال تسوغ : عصي وقُفي، ومن قلب األلف ياء يف الوقف عند بعض طيئ حنو: عصا وقفا
  .مالة ألجل ذلكاإل

قُفَى، ويف : من رجوع األلف إىل الياء بسبب زيادة كقوهلم يف تصغري قفا" دون مزيد: "واحترز بقوله
  .قُفي، فال ميال قفا لذلك: تكسريه
  :تنبيهات

  .هذا السبب الثاين هو أيضا يف األلف الواقع طرفا كاألول: األول
السم الثالثي ال ميال؛ ألن ألفه عن واو ال يئول إىل الياء قد علم مما تقدم أن حنو قفا وعصا من ا: الثاين

 -وهو الذي ال يبصر ليال ويبصر ارا-إال يف شذوذ أو بزيادة، وقد مسعت إمالة العشا مصدر األعشى 
   وهو جحر-بالفتح-واملكا 

)٣/١٤٩٢(  

  

: وقوهلم" ة عشواءناق: " الكناسة، وهذه من ذوات الواو، لقوهلم-بالكسر-الثعلب واألرنب، والكبا 
  .وهذه األلفاظ الثالثة مقصورة. إذا كنسته" كبوت البيت: "مبعىن املكا، وقوهلم" املكو واملكوة"

  .١"ألجل الكسرة، فال تكون شاذة" الكبا"فلعل إمالة : "فإن قلت
  .الكسرة ال تؤثر يف املنقبلة عن الواو: قلت

الفعل الثالثي وإن كانت عن واو؛ ألا تئول إىل من " دعا وغزا: "جيوز إمالة األلف يف حنو: والثالث
وذا ظهرالفرق بني االسم الثالثي والفعل الثالثي إذا . من املبين للمفعول" دعى وغزى: "الياء يف حنو

كانت ألفهما عن واو، وما ذكره نص عليه الفارسي وغريه من النحويني، وظاهر كالم سيبويه التسوية 
و وبنات الياء، فيجيز اإلمالة يف ذوات الواو يف األمساء واألفعال، واملشهور ما يف الثالثي بني بنات الوا

  .تقدم
  :وقوله

  تليه ها التأنيث ما اهلا عدما... وملا ...................... 



 ما -من اإلمالة، لكوا منقبلة عن الياء-" مرماة وفتاة"أن لأللف اليت قبل هاء التأنيث يف حنو : يعين
  .تطرفة؛ ألن هاء التأنيث غري معتد ا، فاأللف قبلها متطرفة تقديرالأللف امل

  يؤل إىل فلت كماضي خف ودن... وهكذا بدل عني الفعل إن 
هذا هو السبب الثالث، وهو أن تكون األلف بدال من عني فعل تكسر فاؤه حني يسند إىل تاء الضمري 

 فيصريان يف -حبذف عني الكلمة- ودنت خفت: واويا كان كخاف أو يائيا كدان، فإنك تقول فيهما
  .اللفظ على وزن فلت، واألصل فعلت، فحذفت العني وحركت الفاء حبركتها

أما خاف فعينه مكسورة؛ ألن أصله خوف، وأما دان وطاب وحنومها، فأصل عينهما الفتح، : فإن قلت
  حركت الفاء حبركتها؟: فكيف يقال

__________  
  . أ، ج١

)٣/١٤٩٣(  

  

 مث تنتقل احلركة، هذا مذهب كثري من النحويني، وبعضهم -بكسر العني-در حتويلهما إىل فعل يق: قلت
يقول ملا حذفت العني حركت الفاء بكسرة جمتلبة للداللة على أن العني ياء، ولبيان ذلك موضع غري 

  .هذا
 وإمنا يئول إىل -بالكسر-طال وقال، فإنه ال يئول إىل فلت : من حنو" إن بؤل إىل فلت: "واحترز بقوله

واحلاصل أن األلف اليت هي عني الفعل متال إن كانت عن ياء . طلت وقلت:  يف قولك-بالضم-فلت 
حنو دان أو عن واو مكسورة حنو خاف، فإن كانت عن واو مضمومة حنو طال أو مفتوحة حنو قام مل 

  .متل
  :تنبيهات

إا للكسرة العارضة يف فاء : وغريهاختلف يف سبب إمالة حنو طاب وخاف، قال السريايف : األول
الكلمة؛ ولذلك جعل السريايف من أسباب اإلمالة كسرة تعرض يف بعض األحوال، وهو ظاهر كالم 

: مع املستعلى طلبا للكسر يف خفت، وقال ابن هشام اخلضراوي" خاف وطاب"وأمالوا : الفارسي، قال
ألن العني مكسورة، أرادوا " خاف" ياء، ويف ألن األلف فيه منقلبة عن" طاب"األوىل إن اإلمالة يف 

  .الداللة على الياء والكسرة
وفقا لبين متيم، وعامتهم يفرقون بني ذوات " خاف وطاب"نقل عن بعض احلجازيني إمالة حنو : الثاين

  .فيميلون" طاب"فال مييلون، وبني ذوات الياء حنو " خاف"الواو حنو 
أن بدل عني االسم ال متال؛ لكوا منقبلة عن الياء، " الفعلوهكذا بدل عني : "مفهوم قوله: الثالث



-هذا عاب وناب : وصرح بعضهم بشذوذ إمالة األلف املنقلبة عن ياء عينا يف اسم ثالثي، كقوهلم
واملتوسطة إن كانت يف فعل يقال فيه فعلت :  وهو ظاهر كالم سيبويه، وقال صاحب املفصل-باإلمالة

 إىل ما انقلبت عنه، وإن كانت يف اسم نظر إىل ذلك فقيل ناب ومل يقل كطاب وخاف أميلت ومل ينظر
باب، وهذا يقتضي أن إمالة حنو ناب فيما عينه ياء جائزة إال أنه ذكر بعد ذلك فيما شذ عن القياس 

 -باملعجمة-عاب مبعىن العيب، ويقع يف بعض النسخ غاب : إمالة عاب وألفه عن ياء، قال ابن يعيش
  .ن ياءوألفه أيضا ع

)٣/١٤٩٤(  

  

  حبرف أو مع ها كجيبها أدر... كذاك تايل الياء والفصل اغتفر 
هذا هو السبب الرابع، وهو وقوع الياء قبل األلف أو بعدها، فإن كان قبل األلف فشرطها أن تكون 

أو حبرفني ثانيهما هاء " شيبان: "وهو شجر له شوك، أو منفصلة حبرف حنو" سيال: "متصلة ا كقولك
  .فلو كانت مفصولة حبرفني ليس أحدمها هاء أو بأكثر من حرفني امتنعت اإلمالة" جيبها أدر: "كقولك
  :تنبيهات

  .إمنا اغتفر الفصل باهلاء خلفائها: األول
فلم يقيد بكون اهلاء ثانية، " أو مع ها: "وقال هنا" أو حرفني ثانيهما هاء: "قال يف التسهيل: الثاين

  .وكذلك فعل يف الكافية
فإنه ال جيوز فيه " هذا جيبها: "وقيده غريه بأال يكون قبل اهلاء ضمة حنو" أو مع ها: "أطلق قوله: الثالثة
  .اإلمالة
واإلمالة للياء الساكنة يف حنو " سيال"أقوى منها يف حنو " بياع"اإلمالة للياء املشددة يف حنو : الرابع

  ".حيوان"أقوى منها يف حنو " شيبان"
بق أن من أسباب اإلمالة وقوع الياء قبل األلف أو بعدها، ومل يذكر هنا إمالة األلف لياء قد س: اخلامس

ومل " بايع"بعدها، وذكرها يف الكافية والتسهيل وشرطها إذا وقعت بعد األلف أن تكون متصلة حنو 
  .يذكر سيبويه إمالة األلف للياء بعدها، وذكرها ابن الدهان وغريه

  تايل كسر أو سكون قد ولي... لي كذاك ما يليه كسر أو ي
  فدر مهاك من ميله مل يصد... كسرا وفصل اهلا كال فصل يعد 

هذا هو السبب اخلامس، وهو وقوع كسرة بعد ألف أو قبلها، فإن كانت بعدها فشرطها أن يليها حنو 
كن حنو مساجد، وإن كانت قبلها فشرطها أن تكون منفصلة حبرف حنو عماد، أو حبرفني أوهلما سا

  ، أو حبرفني١"مشالل"



__________  
  .الناقة اخلفيفة:  الشمالل١

)٣/١٤٩٥(  

  

  ".درمهاك"أو حبرف ساكن بعده متحركان أحدمها هاء حنو " يريد أن يضرا"متحركني أحدمها هاء حنو 
  .فكل هذا جتوز إمالته، فلو فصل غري ذلك مل جتز اإلمالة

  ؟"ضراأن ي"من أين تؤخذ إمالة حنو : فإن قلت
  .بل إمالته أوىل من إمالة درمهاك" وفصل اهلا كال فصل: "من قوله: قلت

  :تنبيهات
أو يلي تايل سكون قد ويل كسرا حنو : واملعىن" كسر: "معطوف على قوله" أو سكون: "قوله: األول

  ".مشالل"
كر سيبويه إمالة حنو أن وذ" "أن يضرا"وذكر إمالة حنو " درمهاك"فلم يذكر يف الكافية إمالة حنو : الثاين

وأما قوهلم يريد أن يرتعها ويضرا، فشاذ، :  عن أناس كثري من العرب، وقال صاحب املفصل١"يضرا
  .والذي سوغه أن اهلاء خفية فلم يعتد ا

هو "وقيده غريه بأال ينضم ما قبلها احترازا من حنو " وفصل اهلا كال فصل: "أطلق يف قوله: الثالث
  . ال ميال، وتقدم مثل هذا يف الياءفإنه" يضرا

  :وملا فرغ من ذكر الغالب من أسباب اإلمالة شرع يف ذكر موانعها فقال
  من كسر أو يا وكذا تكف را... وحرف االستعال يكف مظهرا 

  .قظ خص ضغط: مواقع اإلمالة مثانية أحرف منها سبعة تسمى أحرف االستعالء، وجيمعها
، فهذه الثمانية متنع إمالة األلف وتكف سببها إذا كان كسرة ظاهرة على الراء غري املكسورة: والثامن

  .تفصيل يأيت
  .وعلة ذلك أن السبعة األوىل تستعلى إىل احلنك فلم متل األلف معها طلبا للمجانسة

__________  
  . أ، ب١

)٣/١٤٩٦(  

  



  .وأما الراء فشبهت باملستعلية؛ ألا مكررة
  .ومل يقيده بغري املكسورة"  تكف راوكذا: "أطلق يف قوله: فإن قلت

  :قد علم التقييد بذلك من قوله بعد: قلت
  ..............بكسر را ... وكف مستعل ورا ينكف 

  ؟"مظهرا"ما إعراب قوله : فإن قلت
وحرف االستعالء يكف السبب املظهر من الكسرة والياء ال املنوي، فال : هو مفعول يكف، أي : قلت

؛ ألن أصله ماضض، وال "هذا ماض"يف الوقف وال " هذا قاض" إمالة األلف يف حنو مينع حرف االستعالء
  .إمالة باب خاف وطاب وطغى؛ ألن ما أميل للداللة على شيء ال مينعه حرف االستعالء

  :تنبيه
تصريح بأن حرف االستعالء والراء غري املكسورة متنع اإلمالة إن كان سببها ياء ظاهرة، " أو يا: "وقوله

إن حرف االستعالء يف غري باب : وقول الزخمشري.  صرح بذلك يف الكافية والتسهيل ومل ميثلهوقد
مل جند ذلك يف الياء؛ وإمنا مينع : خاف وطاب وطغى مانع من اإلمالة، ظاهر يف موافقته، وقال ابن حيان

  .مع الكسرة فقط
  أو بعد حرف أو حبرفني فصل... إن كان ما يكف بعد متصل 

انع املشار إليه، أعين حرف االستعالء والراء متنع متأخرا عن األلف ومتقدما عليها، فإن تأخر اعلم أن امل
أو " منافق ونافخ وناشط"أو منفصال حبرف حنو " فاقد وباخل وناصح"فشرطه أن يكون متصال حنو 

  .فهذه ثالثة أنواع متنع إمالتها" مواثيق ومنافيخ ومواعيظ"حبرفني حنو 
  .ال ميليها أحد إال من ال يؤخذ بلغته: املنفصل حبرف فقال سيبويهوأما املتصل أو 

وهي لغة قليلة، : قال سيبويه. وأما املنفصل حبرفني فنقل سيبويه إمالته عن قوم من العرب لتراخي املانع
  .وجزم املربد باملنع يف ذلك، وهو حمجوج بنقل سيبويه

)٣/١٤٩٧(  

  

  .لراء، لو فصل بأكثر من حرفني مل مينع اإلمالةوقد فهم مماسبق أن حرف االستعالء أو ا
" يريد أن يضرا بسوط: "ومثال ذلك" ورمبا غلب املتأخر رابعا: "ويف بعض نسخ التسهيل املوثوق ا

  :فبعض العرب يغلب يف ذلك حرف االستعالء وإن بعد، وإن تقدم املانع على األلف فقد أشار إليه بقوله
  أو يسكن إثر الكسر كاملطواع مر.. .كذا إذا قُدم ما مل ينكسر 

بشرط أن يكون املانع "أن حرف االستعالء والراء غري املكسورة إذا تقدما على األلف منعا اإلمالة : يعين
طالب "خبالف حنو " طالب وصاحل وغالب" يف حنو ١"غري مكسور أو ساكنا بعد كسر، فال جيوز اإلمالة



وز إمالته؛ ألن حرف االستعالء إذا كان مكسورا أو فإن ذلك جت" إصالح ومطواع"وحنو " وغالب
  .ساكنا بعد كسر ال مينع اإلمالة

  :تنبيهان
من أصحاب اإلمالة من مينع اإلمالة يف حنو مطواع ألجل حرف االستعالء، ذكره سيبويه،ومل : األول

  .يذكر يف املكسور خالفا
لف، والذي ذكره سيبويه وغريه أن ذلك أنه مينع، ولو فصل عن األ" كذا إذا قدم: "ظاهر قوله: الثاين

  .إذا كانت األلف تليه حنو قاعد وصاحل
  بكسر را كغراما ال أجفو... وكف مستعل وار ينكف 

علَى {: إذا وقعت الراء املكسورة بعد األلف كفت مانع اإلمالة، سواء كان حرف استعالء حنو
مارِهصا{:  أو راء غري مكسورة حنو٢}أَبالْقَر ار٣} رِد.  

هذا وحنوه جتوز إمالته وال أثر فيه حلرف االستعالء وال للراء غري املكسورة؛ ألن الراء املكسورة غلبت 
  .املانع، فلم يبق هلا أثر

__________  
  . ب، ج١
  . من سورة البقرة٧ من اآلية ٢
  . من سورة غافر٣٩ من اآلية ٣

)٣/١٤٩٨(  

  

  :تنبيهان
، فإا قد "مل يضرا، وأدر جيبها"اليت هي ضمري املؤنثة يف حنو " ها"يستثىن من ذلك ألف : األول

  .من كلمة أخرى: أعين. أميلت، وسببا منفصل
ذكر غري املصنف أن الكسرة إذا كانت منفصلة عن األلف فإا قد متال األلف هلا، وإن كانت : الثاين

فأمالوا للكسرة، " لزيد مال: "نومسعناهم يقولو: أضعف من الكسرة اليت معها يف الكلمة، قال سيبويه
  .فشبهوه بالكلمة الواحدة، وليس كالم املصنف على عمومه

  والكف قد يوجبه ما ينفصل
" يريد أن يضرا قبل: "ولو كان من كلمة أخرى حنو: أن سبب املنع قد يؤثر وهو منفصل، أي: يعين

  .صلتفال متال األلف ألن القاف بعدها، وهي مانعة من اإلمالة، ولو انف
  مل أثر املانع منفصال، ومل يؤثر سبب اإلمالة منفصال؟: فإن قلت



  . أصل، فيصار إليه ألدىن سبب، وال خيرج عنه إال لسبب حمقق-أعين ترك اإلمالة-ألن الفتح : قلت
  :تنبيهان
أن ذلك ليس عند كل العرب، فإن من العرب من ال يعتد حبرف " قد يوجبه: "فهم من قوله: األول

أقوى " مررت مبال ملق: "ء إذا ويل األلف من كلمة أخرى فيميل، إال أن اإلمالة يف املنفصل حنواالستعال
  ".مبال قاسم"منها يف املتصل حنو 

إن سبب اإلمالة ال يؤثر إال متصال، وإن سبب املنع قد يؤثر منفصال، : قال يف شرح الكافية: الثاين
اإلمالة، وتبعه الشارح يف هذه العبارة، ويف التمثيل بأتى يف بترك " أتى قاسم"، باإلمالة" أتى أمحد: "فيقال

  .قاسم نظر؛ فإن متقضاه أن حرف االستعالء مينع إمالة األلف املنقلبة عن ياء، وليس كذلك
  داع سواه كعمادا وتال... وقد أمالوا لتناسب بال 

)٣/١٥٠٠(  

  

اإلمالة لإلمالة، : عضهم عنه بقولههذا هو السبب السادس من أسباب اإلمالة، وهو التناسب، وعرب ب
  .اإلمالة اورة املمال؛ وإمنا آخره لضعفه بالنسبة إىل األسباب املتقدمة: وعرب عنه آخرون بقوهلم

: أن متال اورة ألف ممالة كإمالة ثاين األلفني يف حنو: مث إن إمالة األلف للتناسب هلا صورتان، إحدامها
  .رأيت عمادا

والْقَمرِ إِذَا {: من قوله تعاىل" تال" لكوا آخر جماور ما أميل آخره، كإمالة ألف أن متال: واألخرى
  . فأميلت ألف تالها ليشاكل اللفظ ا اللفظ مبا بعدها١} تلَاها

 ٢} والضحى، واللَّيلِ إِذَا سجى{ومثل هذا شرح الكافية بإمالة ألفي " تال"وإىل هذا أشار بقوله 
  .فظ ما مبا بعدهاليشاكل التل

يف متثيله بتال وضحى نظر، فإن ألفهما جتوز إمالتها لسبب غري التناسب؛ ألا تئول إىل الياء : فإن قلت
  .إذا بين الفعل للمفعول، وقد تقدم بيانه، وإمنا ينبغي متثيل هذا النوع مبا ال سبب إلمالته غري التناسب

ه عن واو مل تعتربه القراء؛ ولذلك مل مييلوا هذا النوع حيث السبب املقتضي إلمالة حنو دعا مما ألف: قلت
وحنوه وليس عادم إمالة ذلك، علم أن " تالها"وقع، وإمنا أمالوا منه ما جاور املمال، فلما أمالوا 

  .الداعي إىل إمالته عندهم إمنا هو التناسب
  :تنبيه

  :استفيد من متثيله فائدتان
  .الة للتناسب كما سبقالتنبيه على صوريت اإلم: إحدامها

فإن األلف الثانية أميلت ملناسبة األوىل " عمادا"أن األلف قد متال ملناسبة األلف قبلها حنو : واآلخرى



جالها "ملناسبة ما بعده مما ألفه عن ياء أعين " تالهلا" كإمالة ألف ٣"وقد متال ملناسبة ألف بعدها"
  ".ويغشاها

__________  
  .شمس من سورة ال٢ من اآلية ١
  . من سورة الضحى٢، ١:  اآليتان٢
  . ب، ج٣

)٣/١٥٠١(  

  

  ضحاها؟:  تالها ملناسبة ما قبله أعين١"ألف"فال جعلت إمالة : فإن قلت
  .ألف ضحاها عن واو، وإمنا أميل ملناسبة ما بعده أيضا: قلت

  ملناسبة األوىل؟" عمادا"هي يقاس على إمالة األلف الثانية يف : فإن قلت
فأماهلما " عمادا: "وقالوا مغزانا يف قول من قال: الم سيبويه أنه يقاس عليه، فإنه قالظاهر ك: قلت

  .انتهى. مجيعا، وذا قياس
  دون مساع غري ها وغري نا... وال تمل ما مل ينل متكنا 

نا، اإلمالة من خواص األفعال واألمساء املتمكنة؛ فلذلك ال تطرد إمالة غري املتمكن، حنو إذا وما، إال ها و
  .فهذان تطرد إمالتهما؛ لكثرة استعماهلما" مر ا ونظر إليها، ومر بنا ونظر إلينا: "حنو

" مىت"اإلشارية، و" ذا"إىل ما مسعت إمالته من االسم غري املتمكن، وهو " دون مساع: "وأشار بقوله
 األحرف نابت عن ألن هذه" إما ال: "بلى، ويا يف النداء، وال يف قوهلم: وقد أميل من احلروف" أىن"و

يف اجلواب؛ لكوا مستقلة، ومنع " ال"اجلمل، فصار هلا بذلك مزية على غريها، وحكى قطرب إمالة 
 اإلمالة فيها عن بعض أهل جند وأكثر أهل اليمن، ٢حىت، وحكى ابن مقسم"سيبويه ومن وافقه إمالة 

  .وحكيت إمالتها عن محزة والكسائي
  :تنبيهات

  .ألن األصل يف ذلك اإلعراب" يا حبلى"و" يا فىت"ة فيما عرض بناؤه حنو ال متنع اإلمال: األول
__________  

  . ب١
 ومسع أبا مسلم وثعلبا ٢٦٥ولد سنة : قال ياقوت.  هو حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم النحوي٢

تاب ك: وحيىي بن حممد بن صاعد، وكان ثقة من أعرف الناس بالقراءات وأحفظهم لنحو الكوفيني، وله



يف النحو كبري، املقصور واملمدود، املذكر واملؤنث، الوقف واالبتداء وغريها ذلك، ومات لثمان خلون 
  .هـ٣٥٣سنة : ، وقيل٣٥٤من ربيع اآلخر سنة 

)٣/١٥٠٢(  

  

  .وإمالة عسى جيدة: ال إشكال يف جواز إمالة الفعل املاضي وإن كان مبنيا، قال املربد: الثاين
  . كالم الناظم الفعل املاضي فإنه يطلق عليه غري متمكن كما قيلقد يورد على: فإن قلت

إن سلم أنه يطلق عليه غري متمكن، فلوضوحه مل يذكره، وأيضا فقد تقدم أول الباب ذكر اإلمالة : قلت
  .فيه

ذا ومىت وأىن، وال : واألمساء غري املتمكنة ميال منها املستقل بنفسه حنو: قول صاحب املفصل: فإن قلت
وحنو إذا، يقتضي أن إمالة ذات ... ما االستفهامية أو الشرطية أو املوصولة:  ما ليس مبستقل حنوميال

  .ومىت وأىن غري شاذ
ال إشكال يف أن اإلمالة يف ذلك شاذة؛ ألن األلف يف غري املتمكن أصل غري منقلبة وال سبب : قلت

ا من العرب وهو االستقالل، وإن كان ذلك إلمالتها، وكأنه أراد اإلشارة إىل املعىن الذي حلظه من أماهل
  .مما ال جيعل سببا يقاس عليه

  أمل كلأليسر ملْ تكْف الكُلَف... والفتح قبل كسر راء يف طرف 
اعلم أن الفتحة قد متال كما متال األلف؛ ألن الغرض من اإلمالة مشاكلة األصوات وتقريب بعضها من 

  :جود يف احلرف، وإلمالة الفتحة سببانبعض، وذلك موجود يف احلركة كما أنه مو
 ومل ٢} غَير أُولي الضررِ{ و ١} ترمي بِشررٍ{: أن تكون قبل راء مكسورة حنو قوله تعاىل: األول

  .لأليسر، فإمالة ذلك وحنوه مطرد
  :تنبيهات

فيه " الوا املفتوحأم: "وقول سيبويه. أن املال يف ذلك الفتح، ال املفتوح" والفتح"فهم من قوله : األول
  .جتوز

__________  
  . من سورة املرسالت٣٢ من اآلية ١
  . من سورة النساء٩٥ من اآلية ٢

)٣/١٥٠٣(  

  



ال فرق بني أن تكون الفتحة يف حرف استعالء حنو من البقر، أو يف راء حنو بشرر، أو يف غريمها : الثاين
  .حنو من الكرب

الفتحة ال متال لكسرة راء قبلها حنو رمم، وقد نص غريه على أن " قبل كسر راء: "فهم من قوله: الثالث
  .ذلك

شرط أن شرط أن تكون الفتحة قبل راء، وظاهره أن مراده أن تكون متصلة كما مثل، فعلى : الرابع
هذا لو فصل بينهما مل متل، وليس ذلك على إطالقه، بل فيه تفصيل، وهو أن الفاصل بني الفتحة والراء 

و ساكنا غري ياء فهو مغتفر، وإن كان غري ذلك مينع اإلمالة؛ فتمال الفتحة يف حنو إن كان مكسورا أ
ال يف حنو جبري، نص على ذلك سيبويه، ونبه عليه املصنف يف بعض نسخ " عمرو"ويف حنو " أشر"

  .التسهيل
أن تكون الما، وليس اشتراط ذلك : شرط أن تكون الراء يف طرف، ويف بعض نسخ التسهيل: اخلامس

وذكر غريه أنه جيوز إمالة "  رياح١رأيت خبط: "صحيح؛ ألن سيبويه قد ذكر إمالة فتحة الطاء يف قوهلمب
  . والراء يف ذلك ليست بالم، ولعله إمنا خص الطرف لكثرة ذلك فيه٢"العرد"فتحة العني يف حنو 

مالة الفتحة للسبب فعلم أن اإلمالة يف ذلك جائزة وصال ووقفا، خبالف إ" أمل: "أطلق يف قوله: السادس
  .اآليت، فإا خاصة بالوقف

  :أمهل من شروط إمالة الفتحة لكسرة الراء شرطني غري ما ذكر: السابع
  .نص على ذلك سيبويه" من الغري"أال تكون على ياء، فال متال فتحة الياء يف حنو : أحدمها

  .وذكره يف بعض نسخ التسهيل
فإنه مانع من اإلمالة، نص على ذلك " من الشرق"حنو أال يكون بعد الراء حرف استعالء : واآلخر

  .سيبويه أيضا
__________  

  .ورق العضاة من الطلح وحنوه، يضرب بالعصا ليتناثر مث تعلف به اإلبل:  اخلبط بفتحتني١
  .الشديد من كل شيء:  العرد٢

)٣/١٥٠٤(  

  

  فهل يشترط أال يتقدم على الفتحة حرف استعالء؟: فإن قلت
  ".من الضرر"ن الراء املكسورة تغلب املستعلى إذا وقع قبلها، فيمال حنو ال؛ أل: قلت

: قد ظهر مبا ذكرناه أن كالم الناظم يف إمالة الفتحة لكسرة الراء غري حمرر، وحتريره أن يقال: الثامن
متال كل فتحة يف غري ياء قبل راء مكسورة متصلة ا أو مفصولة مبكسور أو ساكن غري ياء، وليس بعد 



  .الراء حرف استعالء
وال تقوى على إمالة : إذا أميلت فتحة الذال، قال" من احملاذر"منع سيبويه إمالة األلف يف حنو : التاسع

ألجل إمالة فتحة " احملاذر"أمال هنا ألف . وال تقوى إمالة الفتحة على إمالة األلف قبلها: األلف، أي
لإلمالة من األسباب الضعيفة، فينبغي أال ينقاس الذال، وضعف ما ذهب إليه ابن خروف بأن اإلمالة 

  .شيء منها إال يف املسموع، وهو إمالة األلف، ألجل إمالة األلف قبلها أو بعدها
  وقف إذا ما كان غري ألف... كذا الذي تليه ها التأنيث يف 

 إمالتها خمصوصة هذا هو السبب الثاين من سبيب إمالة الفتحة، فتمال كل فتحة تليها هاء التأنيث، إال أن
بالوقف، وبذلك قرأ الكسائي يف إحدى الروايتني عنه، والرواية األخرى أنه أمال إذا كان قبل اهلاء أحد 

. ١أكهر: وفصل يف أربعة جيمعها قولك. فجئت زينب لذود مشس: مخسة عشر حرفا، جيمعها قولك
  . كتب القرءاتفأمال فتحتها إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة على ما هو معروف يف

  :تنبيهات
يعين به أن فتحة الذي تليه هاء التأنيث متال، ال احلرف الذي " كذا الذي تليه ها التأنيث: "قوله: األول

  .تليه هاء التأنيث، وقد جتوز من عرب عن ذلك بإمالة هاء التأنيث
__________  

  .نا بوجه عابس اوناالقهر واالنتهار والضحك واستقبالك إنسا: الكهر:  قال يف القاموس١

)٣/١٥٠٥(  

  

تا التأنيث؛ لتخرج التاء اليت مل تقلب ها، فإن الفتحة ال متال : ومل يقل" ها التأنيث: "إمنا قال: الثاين
  .قبلها

فإن " عالمة"ال فرق يف هاء التأنيث بني أن تكون ملعىن التأنيث أو لغري ذلك، كاملبالغة حنو : الثالث
  .ذلك؛ ألن هاء املبالغة هي هاء التأنيثاإلمالة جائزة يف مجيع 

 فال متال الفتحة قبلها، هذا هو الصحيح، ١} كتابِيه{ها السكت حنو " ها التأنيث: "خرج بقوله: الرابع
  .وذهب ثعلب وابن األنباري إىل جواز اإلمالة فيما قبلها، وقرأ به أبو مزاحم اخلاقاين يف قراءة الكسائي

  .الصالة واحلياة:  قبل هاء التأنيث األلف، فإا ال تصح إمالتها حنو٢"كان" مما استثىن املصنف: اخلامس
مل يكن السثنائه األلف حاجة؛ ألن كالمه يف إمالة الفتحة ال يف إمالة احلرف، فلم تندرج : فإن قلت

  .ألن مراده الفتحة فلم يشمل كالمه إال كل مفتوح" كذا الذي تليه ها التأنيث: "األلف يف قوله
هو كذلك، ولكن نبه على منع إمالة األلف لئال يتوهم أن اء التأنيث تسوغ إمالة األلف كما : قلت

  .سوغت إمالة الفتحة



  ما وجه إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث؟: فإن قلت
ذكر سيبويه أن سبب ذلك شبه اهلاء باأللف، فأميل ما قبلها كما ميال ما قبل األلف، ومل يبني : قلت

  .بأي ألف شبهت، والظاهر أا شبهت بألف التأنيثسيبويه 
__________  

  . من سورة احلاقة٢٥ من اآلية ١
  . أ٢

)٣/١٥٠٦(  

  

  :خامتة لباب اإلمالة
  :ذكر بعضهم إلمالة األلف سببني غري ما سبق

  :قال سبيويه. وما أشبهها من فواتح السور" را"الفرق بني االسم واحلرف، وذلك يف : أحدمها
را ويا وتا، يعين باإلمالة؛ ألا أمساء ما يلفظ به، فليست كإىل وما وال وغريها من احلروف املبنية : وقالوا

على السكون، وحروف التهجي اليت يف أوائل السور إن كان يف آخرها ألف فمنهم من يفتح ومنهم من 
  .مييل، وإن كان يف وسطها ألف حنو كاف وصاد، فال خالف يف الفتح

يف " العجاج"علما يف الرفع والنصب، وكذلك " احلجاج"االستعمال، وذلك إمالتهم كثرة : واآلخر
  .يف الرفع والنصب" الناس"الرفع والنصب، وذكره بعض النحويني، وإمالة 

يف " الناس"روى عبد اهللا بن داود عن أيب عمرو بن العالء إمالة : قال ابن برهان يف آخر شرح اللمع
  .ا وجمرورامجيع القرآن مرفوعا ومنصوب

  .واهللا أعلم. واعلم أن اإلمالة هلذين السببني شاذة ال يقاس عليها، بل يقتصر يف ذلك على ما مسع

)٣/١٥٠٧(  

  

  :التصريف
علم التصريف، وذلك أن : علم اإلعراب، واآلخر: اعلم أن علم النحو مشتمل على نوعني؛ أحدمها

إفرادية وتركيبية، فاإلفرادية هي : حكام نوعانعلم النحو مشتمل على أحكام الكلم العربية، وتلك األ
علم يعرف به أحكام : علم التصريف، والتركيبية هي علم اإلعراب؛ ولذلك يقال يف حد علم النحو

  .الكلم العربية إفرادا وتركيبا
  إعرايب وغري إعرايب، فكيف أطلق على مجيعها علم اإلعراب؟: األحكام التركيبية نوعان: فإن قلت



 وهي األحكام اإلفرادية التصريفلق على النوعني علم اإلعراب تغليبا، مث إن املسمى بعلم أط: قلت
  :تنقسم إىل قسمني

جعل الكلمة على صيغ خمتلفة، لضروب من املعاين كالتصغري والتكسري واسم الفاعل واسم : أحدمها
عل الناظم وهي يف املفعول، وهذا القسم جرت عادة كثري من املصنفني بذكره قبل التصريف كما ف

  .احلقيقة من التصريف
تغيري الكلمة لغري طارئ عليها، ولكن لغرض آخر، وتنحصر يف الزيادة واحلذف واإلبدال : واآلخر

  .التصريف: والقلب والنقل واإلدغام، وهذا القسم هو املقصود هنا بقوهلم
  .تغيري بنية ملعىن قصدا: وقد عرف التصريف يف الكافية بقوله

  .تغيري الكلمة ملعىن:  هذا التعريف ال يشمل قسمي التصريف، وإمنا مشل األول أعين:فإن قلت
التصريف حتويل الكلمة من بنيتها إىل غريها لغرض : املراد بقوله ملعىن ما ذكره يف شرحها؛ إذ قال: قلت

نية التصريف علم يتعلق بب: لفظى أو معنوي، فهو إذن شامل للنوعني، وقد حده يف التسهيل بقوله
  .الكلمة، وما حلروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعالل، وشبه ذلك

تصريف الكلمة هو تغيري بنيتها حبسب ما يعرض هلا من املعىن، كتغيري املفرد إىل التثنية : وقال الشارح
  واجلمع، وتغيري املصدر إىل بناء الفعل وامسي

)٣/١٥٠٨(  

  

 واإلعالل، ومعرفة تلك األحكام وما يتعلق ا تسمى الفاعل واملفعول، وهلذا التغيري أحكام كالصحة
هو العلم بأحكام بنية الكلمة مبا حلروفها من أصالة وزيادة وصحة : علم التصريف، فالتصريف إذن

  .وإعالل وشبه ذلك
  وما سوامها بتصريف حرِي... حرف وشبهه من الصرف برِي 

ليس وعسى : نة وال لألفعال اجلامدة، أعينال حظَّ يف التصريف للحروف وال لألمساء غري املتمك
وما سوامها : "وحنومها، وإمنا يكون التصريف يف األمساء املتمكنة واألفعال املتصرفة، وهو املراد بقوله

  .حقيق: أي" بتصريف حري
  .أن التصريف يدخل األفعال مطلقا؛ إذ مل يستثن اجلامدة" وما سوامها: "مقتضى قوله: فإن قلت

  . إدراجها يف شبه احلرف، فإن ليس وعسى وحنومها شاا احلروف يف اجلمودقد ميكن: قلت
قد دخل التصريف يف بعض األمساء اليت تشبه احلرف حنو ذا والذي، فإما قد صغرا، وقد : فإن قلت

  .جاء احلذف يف سوف وإن، وجاء احلذف واإلبدال يف لعل
  .هذا كله شاذ، يوقف على ما مسع منه: قلت



األمساء املتمكنة واألفعال املتصرفة، : د اتضح أن الذي يقبل التصريف من الكلم نوعانق: فإن قلت
  فأيهما له األصالة فيه؟

  .األفعال لكثرة تغريها ولظهور االشتقاق فيها: قلت
  قابل تصريف سوى ما غُريا... وليس أدىن من ثالثي يرى 

صريف، إال أن يكون ثالثيا يف األصل وقد أن ما كان على حرف واحد أو حرفني فإنه ال يقبل الت: يعين
  .غري باحلذف، فإن ذلك ال خيرجه عن قبول التصريف

أن االسم املتمكن والفعل ال ينقصان يف أصل الوضع عن ثالثة : وقد فهم من ذلك أمران؛ أحدمها
أحرف؛ ألما يقبالن التصريف، وما يقبل التصريف ال يكون يف أصل الوضع على حرف واحد، وال 

  .لى حرفنيع

)٣/١٥٠٩(  

  

أن االسم والفعل قد ينقصان عن الثالثة باحلذف، أما االسم فإنه قد يرد على حرفني، حبذف : واآلخر
عند من جيعله " م اهللا"المه حنو يد، أو عينه حنو سه أو فائه حنو عدة، وقد يرد على حرف واحد حنو 

 قليل، وأما الفعل فإنه قد يرد على حرفني شربت ما، وهذا: وكقول بعض العرب" امين اهللا"حمذوفا من 
وذلك فيما أعلت فاؤه " ع كالمي، وق نفسك"حنو قل وبع وسل، وقد يرد على حرف واحد حنو 

  .والمه، فيحذفان يف األمر
  وإن يزد فيه فما سبعا عدا... ومنتهى اسم مخس ان جتردا 

  .االسم ينقسم إىل جمرد من الزوائد، وإىل مزيد فيه
ثالثي ورباعي ومخاسي، فال ينقص عن الثالث؛ ألن الثالثي أعدل األبنية لتوسطه بني : ثالثة أنواعفارد 

املبتدأ واملنتهى والوسط بالسوية، وألن املبدوء به ال يكون : اخلفة والثقل؛ النقسامه على املراتب الثالث
  .يف الصفةإال متحركا واملوقوف عليه ساكن فال بد من حرف يفصل بينهما لتنافيهما 

  .ذلك الفاصل إن كان متحركا نافَى املوقوف عليه، وإن كان ساكنا نافَى املبدوء به: فإن قلت
  :قد أجيب عن ذلك بأنه ملا جاز عليه األمران مل يتحقق التنايف وال يزيد على اخلمسة؛ ألمرين: قلت

  .أم جعلوا زيادته على قدر نقصانه: أحدمها
  . لتوهم أنه كلمتانأنه لو وضع على ستة: واآلخر

  قد تقدم أن الثالثي أعدل األبنية فلم عدلوا عنه إىل الرباعي واخلماسي؟: فإن قلت
  .للتوسع بكثرة األبنية: قلت

فيبلغ بالزيادة سبعة أحرف وال يتجاوزها إال اء التأنيث أو زياديت التثنية أو التصحيح أو : وأما املزيد



  .النسب
  ومل يستثن هاء التأنيث وما ذكر معها؟" عا عدافما سب: "فكيف قال: فإن قلت

  .هذه زوائد، وقد علم أا غري معتد ا؛ لكوا مقدرة االنفصال: قلت

)٣/١٥١٠(  

  

  :تنبيهات
 أو ١مصدر اشهاب" أشهيباب"إمنا يبلغ املزيد بالزيادة سبعة أحرف إذا كان ثالثي األصول حنو : األول

وأما اخلماسي األصول، فإنه ال . اجتمعت:  احرجنمت اإلبل؛ أيمصدر" احرجنام"رباعي األصول حنو 
وهو ذكر " عضرفوط"يزاد فيه غري حرف مد قبل اآلخر أو بعده جمردا أو مشفوعا ا التأنيث حنو 

  .٣ وقبعثرى وهو البعري٢العظاءة
إنه مل :  وقيل؛ ألنه زيد فيه حرفان وأحدمها نون،٤ومثال املشفوع اء التأنيث قبعثراة وندر قرعبالنة

  .يسمع إال من كتاب العني فال يلتفت إليه، والقرعبالنة دويبة عريضة عظيمة البطن
فإن صح وكان عربيا : قيل" مغناطيس"ذكر بعضهم أنه زيد يف اخلماسي حرفا مد قبل اآلخر حنو : الثاين

  .إنه ال يزاد فيه إال حرف مد قبل اآلخر: كان ناقصا، لقوهلم
  ".قرعبالنة"ربيا جعل نادرا كما ندر زيادة حرفني بعد اآلخر يف إن صح وكان ع: قلت

  .مغناطيس: وقد حكاه ابن القطاع، أعين
اعلم أن حروف اهلجاء تذكر وتؤنث، فباعتبار تذكريها تثبت التاء يف عددها، وباعتبار تأنيثها : الثالث

  ".فما سبعا عدا: "تسقط التاء من عددها، فلذلك قال
__________  

  . إذا صار أشهب من الشهبة بضم الشني، وهو بياض خيالطه سواد-بتشديد الباء-ب  اشها١
العضرفوط العذفوط أو ذكر العظام أو هو دواب اجلن وركائبهم، واجلمع عضارف :  عبارة القاموس٢

 دويبة بيضاء ناعمة تشبه ا أصابع -بالضم-العذفوط : وقال يف حمل آخر. اهـ. وعضرفوطات
  .اهـ. العظاية دويبة كسام أبرص واجلمع عظاء: ويف حمل آخر. اهـ. اجلواري

  .البعري الذي كثر شعره وعظم خلقه:  أي٣
  .دويبة عريضة عظيمة البطن:  القرعبالنة٤

)٣/١٥١١(  

  



  واكسر وزد تسكني ثانيه تعم... وغري آخر الثالثي افتح وضم 
ة العقلية أن تكون أبنيته اثين عشر بناء؛ تقدم أن ارد ثالثي ورباعي ومخاسي، فالثالثي تقتضي القسم

ألن أوله يقبل احلركات الثالث وال يقبل السكون؛ إذ ال ميكن االبتداء بساكن، وثانيه يقبل احلركات 
  .واحلاصل من ضرب ثالثة يف أربعة اثنا عشر. الثالث والسكون أيضا

فعزى " وغري آخر الثالثي: "قالوأما اآلخر فال عربة به يف وزن الكلمة، فإنه حرف اإلعراب؛ فلذلك 
فعلم أن ذلك يكون فيهما بتوافق وختالف، . إىل غري آخره، وهو أوله وثانيه احلركات الثالث، بال تقييد

وزد على تلك األبنية : أي" وزد تسكني ثانيه تعم: "فللتوافق ثالثة أوزان، واملخالف ستة أوزان، مث قال
 أو مكسور أو مضموم، يعم القسمة املمكنة يف الثالثي، وهي التسعة ما سكن ثانيه تعم، وأوله مفتوح

  :اثنا عشر بناء، منها عشرة مستعملة وواحد مهمل، وواحد نادر، وقد أشار إليهما بقوله
  لقصدهم ختصيص فعل بفُعلْ... وفعل أُمهل والعكس يقل 

تقال من كسر إىل ضم، وأما قراءة  الستثقاهلم االن-بكسر الفاء وضم العني-أمهل من أبنية الثالثي فعل 
  : بكسر احلاء وضم الباء، فوجهت على تقدير صحتها بوجهني١"والسماِء ذَات الْحبك: "بعضهم
- وحبِك -بضم احلاء والباء-حبك : أن ذلك من تداخل اللغتني يف جزأي الكلمة؛ ألنه يقال: أحدمها

أراد أن يقرأ بكسر احلاء والباء، فبعد نطقه : ل ابن جين فركب القارئ منهما هذه القراءة، قا-بكسرمها
وهذا التوجيه لو : باحلاء مكسورة مال إىل القراءة املشهورة، فنطق بالباء مضمومة، قال يف شرح الكافية

اعترف به من عزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التالوة، ومن هذا شأنه ال يعتمد 
  .كان عروض ذلك لهعلى ما مسع منه، إلم

__________  
  . من سورة الذاريات٧ اآلية ١

)٣/١٥١٢(  

  

أن يكون كسر احلاء إتباعا لكسر تاء ذات، ومل يعتد بالالم الساكنة؛ ألن الساكن حاجز غري : واآلخر
  .وهو أحسن: حصني، قيل

ف، ذهب قوم إىل  وهذا الوزن فيه خال-بضم الفاء وكسر العني-يعين به بناء فَعل " والعكس: "وقوله
  .أنه مهمل؛ الستثقال االنتقال من ضم إىل كسر وإن كان أخف من عكسه

وذهب قوم إىل أنه مستعمل، لكنه قليل، وهو الظاهر، وقد جاء منه الدئل، وهو اسم دويبة مسيت ا 
  :١قبيلة من كنانة، وأنشد األخفش لكعب بن مالك

   الدئلما كان إال كمعرس... جاءوا جبيش لو قيس معرسه 



  .لغة يف الوعل، حكاه اخلليل، فثبت ذه األلفاظ أنه ليس مبهمل: اسم جنس لالست، والوعل: والرئم
أن بناء فعل إمنا قل يف األمساء؛ ألم قصدوا ختصيص الفعل : يعين" لقصدهم ختصيص فعل بفعل: "وقوله

ال، وقال أبو الفتح نصر بن أيب به للداللة على ما مل يسم فاعله، ولو أمهل لثقله مل يستعمل يف األفع
  أما دئل: ٢الفنون

__________  
هو كعب بن مالك األنصاري يصف جيش أيب سفيان حني غزا املدينة، بالقلة واحلقارة، وهو :  قائله١

  .من املنسرح
 وهو املرتل الذي يرتل به -بضم امليم وسكون العني وفتح الراء-" معرسه"لو قدر : أي" لو قيس: "اللغة

  . دويبة صغرية شبيهة بابن عرس-بضم الدال وكسر اهلمزة-" الدئل"يش اجل
  .لو قدر مكام عند تعريسهم كان كمكان الدئل عند تعريسها: املعىن

فعل " قيس"شرط " لو"جار وجمرور متعلق بالفعل " جبيش"فعل ماض والواو فاعل " جاءوا: "اإلعراب
ما نافية كان فعل ماض وامسها " ما كان"فعل للشرط نائب فاعل، فاجلملة " معرسه"ماض والواو فاعل 

  .مضاف إليه" الدئل"جار وجمرور خرب كان يف حمل نصب " كمعرس"ضمري 
فإنه بضم الدال وكسر اهلمزة، فذهب مجاعة إىل أن هذا الوزن مستعمل " الدئل: "قوله: الشاهد

  .واحتجوا به وخالفهم اجلمهور إىل أن هذا مهمل وهو نادر
  ,١٢، وشرح شواهد الشافية ص١/ ٣٠، وابن يعيش ٣/ ٧٨٢كره األمشوين ذ: مواضعه

 هو نصر بن حممد بن املظفر بن عبد اهللا بن أيب الفنون املوصلي األصل البغدادي النحوي اللغوي، ٢
روى عنه الزكي املنذري، ومات مبصر . ولد سنة مخسني ومخسمائة، وله رسالة يف الضاد والظاء بديعة

  .اهـ. تهل احملرم سنة ثالثني وستمائةليلة األحد مس

)٣/١٥١٣(  

  

ورئم، فقد عده قوم من النحويني قسما حادي عشر ألوزان الثالثي، وإمنا هي عند النحويني عشرة، 
  .انتهى

  :وقد أجاب القائلون بإمهال هذا الوزن عن الدئل والرئم جبوابني
ظر؛ ألن سيبويه أثبت بناء فعل بلفظ واحد وفيه ن: أما من الشاذ، فال يثبت ما وزن، قلت: أحدمها

  .وهو إبل، وسيأيت ذكره
أما منقوالن من الفعل، واعترض بأن ذلك ممكن يف الدئل؛ ألنه علم قبيلة خبالف الرئم فإنه : واآلخر

  .اسم جنس، والنقل ال يكون إال يف األعالم



  .يف األعالمذهب السريايف إىل أن النقل جييء يف أمساء األجناس كما جاء : قلت
وال وجه . ومنه تنوط اسم لطائر يعلق عشه ويلصقه ضربا من اإللصاق بديعا فسمي بالفعل، انتهى: قال

  .للتفرقة بني الدئل والرئم؛ ألن الدئل يف األصل اسم جنس لدويبة مث نقل إىل القبيلة
  :تنبيه

  : نادر، وهي عشرة أوزان مستعمل ليس مبهمل وال١"الوزنني"قد فهم من هذا البيت أن ما عدا هذين 
  .فَعل، ويكون امسا حنو فلس، وصفة حنو سهل: أوهلا

  .فَعل، ويكون امسا حنو فرس، وصفة حنو بطل: وثانيها
  .فَعل، ويكون امسا حنو كبد، وصفة حنو حذر: وثالثها

  .فَعل، ويكون امسا حنو عضد، وصفة حنو يقظ: ورابعها
  .وصفة حنو نكسويكون امسا حنو عدل، : وخامسها فعل

وال نعلمه جاء صفة إال يف حرف معتل يوصف به : فعل، ويكون امسا حنو عنب، قال سيبويه: وسادسها
 وعدى اسم -مبعىن متفرق-مل يأت من الصفات على فعل إال زمي : عدي، وقال غريه: اجلمع وهو قوهلم

  وقال. مجع
__________  

  . ب، ج١

)٣/١٥١٤(  

  

. إنه مصدر مبعىن القيام:  ولعله يقول١"دينا قيما: "يبويه قيما يف قراءة من قرأاستدرك على س: السريايف
. ٢"مكَانا سوى: "واستدرك بعض النحاة على سيبويه ألفاظا أخر؛ وهي سوى يف قوله تعاىل. انتهى

  .، ومنهم من تأوهلا٣ورجل رِضى، وماء رِوى، وماء صرى، وسيب طيبة
 ومل يذكر سيبويه من هذا -وهي السمينة-، ويكون امسا حنو إبل، وصفة حنو أتان بلز فعل: وسابعها

فيحتمل أن : فحكاه األخفش خمفف الزاي، وحكاه سيبويه مشدد الزاي، قيل"الوزن غري إبل، وأما بلز 
وال ثالث هلذين :  ما حكاه األخفش خمففا من املشدد، فال يكون بناء أصليا، قال بعضهم٤"يكون

  .فظنيالل
 ووتد وإطل ومشط ودبس -اسم بلد- وال أفعل ذلك أبد األبد، وعيل ٥حربة: وزاد بعضهم: قلت

  .وإثر، لغة يف الوتد واإلطل واملشط والدبس واألثر، وزاد غريه حبِك لغة يف احلُبك، وقد تقدم
  .ولود: أتان إِبد، وأمة إِبد أي: وجاء يف الصفات أيضا

ضخمة، وأما : ولود، وأتان بِلز أي: ت على فعل إال حرفان امرأة إِبِد أيمل يأت من الصفا: قال ثعلب



  :٦قوله
__________  

  . من سورة األنعام١٦١ من اآلية ١
  . من سورة طه٥٨ من اآلية ٢
  .رواء كسماء: كثري مرو، ويقال:  رِوى أي٣

  .طال مكثه: صرى أي
  . مثل كتاب والقصر لغةيف املصباح سبيت العدو سبيا واالسم السباء: سيب طيبة

  . وفيه الشاهد-نالوه بال غدر ونقض عهد-السيب ما يسبى، وطيبة بوزن عنبة : ويف القاموس
  . ب، ج٤
  . وهو األسنان-بقاف فالم فحاء-قلح :  حربة أي٥
  .مل أقف على اسم راجزه:  قائله٦

  .يم بن صعبقبيلة تنسب إىل عجل بن جل" بنو عجل"الرقص : االصطفاق" اصطفاقا: "اللغة
بدل أو " بنو عجل"فاعل ونا مضاف إليه " إخواننا"فعل ماض واهلاء مفعول أول " علمها: "اإلعراب

مضاف إليه " النبيذ"منصوب على أنه مفعول ثان لعلم " شرب"عطف بيان وعجل مضاف إليه 
حيث حرك " بالرجل"و" عجل: "قوله: الشاهد. يتعلق به" بالرجل"عطف على شرب النبيذ " واصطفاقا"

  .اجليم فيهما للضرورة
، ٢/ ٣٣٥، واخلصائص البن جين ٣٠، ونوادر أيب زيد ص٣/ ٧٨٤ذكره األمشوين : مواضعه

  .٤٣٤واإلنصاف البن األنباري ص

)٣/١٥١٥(  

  

  شرب النبيذ واصطفاقا بالرجل... علَّمها إخواننا بنو عجل 
  .إنه من اإلتباع: د قيل يف إطلوحنوه، فهو من النقل للوقف، أو من اإلتباع، فليس بأصل، وق

  .فُعل، ويكون امسا حنو قفل، وصفة حنو حلو: وثامنها
  .فُعل، ويكون امسا حنو صرد، وصفة حنو حطم: وتاسعها

: فُعل، ويكون امسا حنو عنق، صفة وهو قليل، واحملفوظ منه حنو جنب وشلُل، وناقة سرح، أي: وعاشرها
  .سريعة

  منوافتح وضم واكسر الثاين 
  فعل ثالثي وزد حنو ضمن



الفعل ينقسم إىل جمرد ومزيد، فارد ثالثي ورباعي، وال يكون مخاسيا، فالثالثي ثالثة أبنية؛ ألنه ال 
يكون إال مفتوح األول، وثانيه يكون مفتوحا ومكسورا ومضموما، وال يكون إال ساكنا؛ لئال يلزم 

  .التقاء الساكنني عند اتصال الضمري املرفوع
فَعل، ويكون متعديا حنو ضرب، والزما حنو ذهب، ويرد ملعان كثرية، وخيتص بباب املغالبة، وقد : ولاأل

  :١جييء فَعل مطاوعا لفعل، بالفتح فيهما، وقال
  قد جرب الدين اإلله فجبر

فَعل، ويكون متعديا حنو شرب والزما حنو فرح، ولزومه أكثر من تعديه؛ ولذلك غلب يف : والثاين
  . حنو خدعه فخدع-بالفتح-نعوت الالزمة واألعراض، وقد يطاوع فَعل ال

__________  
  .هو العجاج، وهو من الرجز:  قائله١

الفاء عاطفة وجرب " فجرب"فاعل " اإلله"مفعول به " الدين"فعل ماض " جرب"حرف حتقيق " قد: "اإلعراب
  .فعل ماض والفاعل ضمري مستتر

  .فعل وهو مطاوع لفعلعلى وزن " جرب: "قوله: الشاهد
  .٢/ ٢٦٣، واخلصائص البن جين ٣/ ٧٨٤ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٥١٦(  

  

وقول " رحبتكم الدار: "فَعل حنو ظرف، وال يكون متعديا إال بتضمني أو حتويل، فالتضمني حنو: والثالث
 األصل رحبت بكم؛ :بتضمني األول معىن وسع، والثاين معىن بلغ، وقيل" إن بشرا قد طلع اليمن: "علي

بضم - مث حول إىل فعل -بفتح العني-فحذف اخلافض توسعا، والتحويل حنو سدته، فإن أصله سودته 
  . ونقلت الضمة إىل فائه عند حذف العني-العني

  فما فائدة التحويل؟: فإن قلت
اكنني عند انقالا فائدته اإلعالم بأنه واوي العني؛ إذ لو مل حيول إىل فعل وحذفت عينه اللتقاء الس: قلت

ألفا اللتبس الواوى باليائي، هذا مذهب قوم منهم الكسائي، وإليه ذهب يف التسهيل، وقال ابن 
  :احلاجب

  .وأما باب سدته، فالصحيح أن الضم لبيان بنات الواو، ال للنقل
خطب، أو شبهه وال يرد فَعل إال ملعىن مطبوع عليه من هو قائم به، حنو كرم ولؤم، أو املطبوع حنو فقه و

  .حنو خبث، شبه بنجس؛ ولذلك كان الزما خلصوص معناه بالفاعل
أن بناء ما مل يسم فاعله بناء أصلي من أبنية ارد فحقه أن يذكر مع : يعين" وزد حنو ضمن: "وقوله



  .األصول، فتكون أبنية الثالثي ارد أربعة
لطراوة والكوفيون، ونقله يف شرح الكافية عن وإىل كون صيغة ما مل يسم فاعله أصال ذهب املربد وابن ا

سيبويه واملازين، وذهب البصريون إىل أا فرع مغرية عن صيغة الفاعل، ونقله غري املصنف عن سيبويه، 
  .وهو أظهر القولني، وقد ذهب إليه املصنف يف باب الفاعل من الكافية وشرحها

  :تنبيهات
 فهم أا غري خمتلفة، وأا فتحة؛ ألن الفتح أخف من الضم ملا مل يتعرض لبيان حركة فاء الفعل: األول

  .والكسر، فاعتباره أقرب
:  فليس بأصل، بل هو مغري عن األصل، حنو١"من األفعال مكسور األول أو ساكن الثاين"ما جاء : الثاين

  .شهِد وشهِد وشهد
__________  

  . أ، ج١

)٣/١٥١٧(  

  

ادة النحويني أال يذكروا يف أبنية الفعل ارد فعل األمر، وال فعل جرت ع: قال يف شرح الكافية: الثالث
ما مل يسم فاعله، مع أن فعل األمر أصل يف نفسه اشتق من املصدر ابتداء كاشتقاق املاضي واملضارع 

ومذهب سيبويه واملازين أن فعل ما مل يسم فاعله أصل أيضا، فكان ينبغي على هذا إذا عدت صيغ . منه
صيغة للماضي املصوغ للفاعل كدحرج، وصيغة : رد من الزيادة أن يذكر للرباعي ثالث صيغالفعل ا

له مصوغا للمفعول كدحرج، وصيغة لألمر كدحرج، إال أم استغنوا باملاضي الرباعي املصوغ للفاعل 
ل على عن اآلخرين جلرياا على سنن مطرد، وال يلزم من ذلك انتفاء أصالتهما كما يلزم من االستدال

 ١"صيغة"أما صيغة املفعول فتقدم ذكر اخلالف فيها، وأما : قلت. املصادر املطردة بأفعاهلا انتفاء أصالتها
أن األمر مقتطع : فعل األمر، فذهب البصريون أا أصل، وأن قسمة األفعال ثالثية، ومذهب الكوفيني

  .من املضارع، فإذن تكون القسمة عندهم ثنائية
ا... ردا ومنتهاه أربع إن جدفيه فما ستا ع دزوإن ي  

ملا كان الفعل أكثر تصرفا من االسم مل حيتمل من عدة احلروف ما احتمله االسم، فلهذا مل جياوز ارد 
  .منه أربعة أحرف، وال املزيد ستة أحرف

 قال -مبعىن ذل-وللرباعي ارد بناء واحد، وهو فعلل، ويكون متعديا حنو دحرج والزما حنو دربخ 
له ثالثة أبنية، واحد للماضي املبين للفاعل حنو دحرج، وواحد للماضي املبين للمفعول حنو : الشارح

  .دحرج، وواحد لألمر حنو دحرج



  .قد تقدم أن عادة النحويني االقتصار على بناء واحد، وهو املاضي املبين للفاعل ملا سبق ذكره: قلت
ه يبلغ بالزيادة أربعة حنو أكرم ومخسة حنو اقتدر وستة حنو فإن كان ثالثي األصول، فإن: وأما املزيد

  .استخرج، وإن كان رباعي األصول، فإن يبلغ بالزيادة مخسة حنو تدحرج وستة حنو احرجنم
__________  

  . أ، ج١

)٣/١٥١٨(  

  

  :تنبيهات
.  أو نون التوكيدوإن كان فعال مل يتجاوز ستة إال حبرف التنفيس أو تاء التأنيث: قال يف التسهيل: األول

  . لكان أجود-كما فعل هنا-ولو استغين عن هذا االستثناء 
مل يتعرض الناظم لذكر أوزان املزيد من األمساء واألفعال؛ لكثرا وألنه سيذكر ما به يعرف : الثاين

  .الزائد
دي عليه نيفا على  ثلثمائة بناء ومثانية أبنية، وزاد الزبي-من قول سيبويه-أما األمساء فقد بلغت بالزيادة 

  .الثمانني، إال أن منها ما يصح، ومنها ما ال يصح
وأما األفعال فللمزيد فيه من ثالثيها مخسة وعشرون بناء مشهورة، وأبنية أخر غري مشهورة، ويف بعضها 

  .خالف
عر، وهي تفَعلَل حنو تدحرج، وافعنلَل حنو احرجنم، وافعلَلَّ حنو اقش: وللمزيد من رباعيها ثالثة أبنية

هو ملحق باحرجنم، زادوا فيه اهلمزة، : هو بناء مقتضب، وقيل: واختلف يف هذا الثالث، فقيل. الزمة
  .وأدغموا األخري فوزنه اآلن افعلل، ويدل على إحلاقه باحرجنم جميء مصدره كمصدره

  .وزاد بعضهم يف مزيد الرباعي بناء رابعا
ويظهر يل أنه مزيد من الثالثي غري امللحق واملماثل : رتشاف قال يف اال١وما جاء على افعلل حنو اجرمز

  .السم جمرد
  وفعلل وفعلَل وفُعلُل... السم جمرد رباع فَعلَل 

  :ذكروا للرباعي ارد ستة أبنية
 وصفة حنو سهلب -وهو النهر الصغري- ويكون امسا حنو جعفر -بفتح األول والثالث-فَعلَل : األول

إن اهلاء يف سهلب وامليم يف شجعم : اجلريء، وقد قيل: الطويل، والشجعم: وشجعم، والسهلب
  .للضخمة احلسنة- ونكة -للكبرية-زائدتان، وجاء بالتاء عجوز شهربة، وشهربة 



__________  
  .انقبض واجتمع بعضه إىل بعض: اجرمز:  يف القاموس١

)٣/١٥١٩(  

  

السحاب : ا حنو زبرج، وهو السحاب الرقيق، وقيل ويكون امس-بكسر األول والثالث-فعلل : الثاين
 املرأة احلمقاء -بالكسر-اخلرمل : األمحر، وهو من أمساء الذهب أيضا، وصفة حنو خرمل، قال اجلرمي

  .مثل اخلذعل
  .لألكول- ويكون امسا حنو درهم، وصفة حنو هبلع -بكسر األول وفتح الثالث-فعلَل : الثالث
 ويكون امسا حنو برثن وهو واحد براثن السباع، وهو كاملخلب من -ول والثالثبضم األ-فُعلُل : الرابع

  .للعظيم من اجلمال، ويقال للطويل-الطري، وصفة حنو جرشع 
: قيل- وفطَحل -وهو وعاء الكتب- ويكون امسا حنو قمطر -بكسر األول وفتح الثاين-فعل : اخلامس

الفطحل على وزن اهلزبر من مل : فينة، قال اجلوهريوهو اسم لزمن خروج نوح عليه السالم من الس
 -هو زمن كانت احلجارة فيه رطبة: األعراب تقول: سألت أبا عبيدة عنه قال: ، قال اجلرمي١خيلق بعد

  :٢وأنشد العجاج
  والصخر مبتل كطني الوحل... وقد أتاه زمن الفطحل 

  .للطويل-وصفة حنو سبطر 
 وصفة حنو -لذكر اجلراد- ويكون امسا حنو جخدب -الثالثبضم األول وفتح -فُعلَل : السادس

  .٣جرشع مبعىن جرشع بالضم
__________  

  .الفطحل على وزن اهلزبر زمن مل خيلق الناس فيه بعد:  نص كالم اجلوهري١
  .وهو غري صحيح، وإمنا قاله رؤبة، وهو من الرجز: العجاج، قال العيين: قال املرادي:  قائله٢

  .زمن مل خيلق فيه الناس-مثال هزبر " حلالفط: "اللغة
مضاف إليه " الفطحل"ظرف " زمن"فعل ماض وفاعله واهلاء مفعوله " أتاه"حرف حتقيق " قد: "اإلعراب

  .مضاف إليه" الوحل"متعلق به " كطني"خرب املبتدأ " مبتل"الواو للحال والصخر مبتدأ " والصخر"
  .كسر الفاء وفتح العني وتشديد الالمب-فإن وزنه فعلّ " الفطحل: "قوله: الشاهد
  ,٢٤٨، والكامل للمربد ٣/ ٧٨٩ذكره األمشوين : مواضعه

  .الطويل: العظيم من اجلمال، ويقال:  اجلرشع٣

)٣/١٥٢٠(  



  

  :تنبيهات
مذهب البصريني غري األخفش أن هذا البناء السادس ليس ببناء أصلي، بل هو فرع على فُعلُل : األول

 يف ١ا؛ ألن مجيع ما مسع فيه الفتح مسع فيه الضم حنو جخدب وطحلب وبرقع فتح ختفيف-بالضم-
برثن، ولشجر يف البادية عرفط؛ ولكساء خمطط برجد، : األمساء، وجرشع يف الصفات، ويقال للمخلب

  : وذهب الكوفيون واألخفش إىل أنه بناء أصلي؛ واستدلوا لذلك بأمرين-بالفتح-ومل يسمع فيها فُعلَل 
، ومل حيك فيه ضم الذال، فدل على أنه غري خمفف، وهذا مردود، ٢جؤذر: أن األخفش قال: أحدمها

إن الضم يف : فإن الضم منقول يف جؤذر أيضا، وزعم الفراء أن الفتح يف جؤذر أكثر، وقال الزبيدي
  .مجيع ما ورد منه أفصح

عاطت الناقة : بد، وقالوا: ، أيما يل عن ذلك عندد: عندد، يقال: أم قد أحلقوا به، فقالوا: واآلخر
سودد فجاءوا ذه األمثلة مفكوكة، وليست من األمثلة اليت استثىن : عوطَطا إذا اشتهت الفحل، وقالوا

بأنا ال نسلم أن فك اإلدغام : فيها فك املثلني لغري اإلحلاق، فوجب أن يكون لإلحلاق، وأجاب الشارح
 من األبنية املختصة باألمساء، فقياسه الفك كما يف جدد جخدب، وإمنا هو ألن فعلال: لإلحلاق بنحو

: وإن سلمنا أنه لإلحلاق فال نسلم أنه ال يلحق إال باألصول، فإنه قد أحلق باملزيد فيه فقالوا. وظلل
  . فأحلقوه باحرجنم، فكما أحلق بالفرع بالزيادة، فكذا يلحق بالفرع بالتخفيف٣اقعنسس

: موافقة األخفش والكوفيني على إثبات أصالة فعلل، وقال يف التسهيلظاهر كالم الناظم هنا : الثاين
  .وتفريغ فعلل على فعلل أظهر من أصالته

 حبث؛ ألن درهما معربا وهبلَع حيتمل -بكسر األول وفتح الثالث-قال بعضهم يف ثبوت فعلَل : الثالث
  .زيادة اهلاء

__________  
  .نقاب املرأة وما يستر به وجه الدابة: مكثه، والربقعخضرة تعلو املاء إذا طال :  الطحلب١
  . ولد البقرة الوحشية-بفتح الذال- اجلؤذر ٢
  .الشديد، واملتأخر أيضا: فهو مقعنسس، واملقعنسس:  اقعنسس٣

)٣/١٥٢١(  

  

إمنا يتم هذا إذا مل يكن هلذا الوزن مثال يثبت به غري هذين املثالني، وليس كذلك، بل قد ذكروا : قلت
هو :  وقال اجلرمي-جلبل بعينه- وقلعم ١ه أمثلة غريمها منها هجرع؛ وحيتمل أيضا زيادة اهلاء، وزئربل

 فجعله صفة، وذكر -القعلم الطويل: الشيخ املسن، ويقال-القلعم : وقال الزبيدي. من أمساء الرجال



 باب احلاء؛ ألن امليم وقد ذكرناه يف: القلحم املسن، قال: بالقاف واحلاء املهملة وقال-اجلوهري قلحم 
  .زائدة

  .ليس يف الكالم فعلل إال درهم وهجرع فحصر: قد قال األصمعي: فإن قلت
  .قد زاد غريه ما تقدم ذكره: قلت

  .وعلى تقدير ثبوت هذا الوزن فتمثيله بدرهم ليس جبيد؛ إذ الوزن ال يثبت باملعرب: فإن قلت
  :أقسامذكر بعضهم أن األمساء األعجمية على ثالثة : قلت

 العرب وأحلقته بكالمها، فحكم أبنيته يف اعتبار األصلي والزائد والوزن حكم أبنية ٢"غريته"قسم 
  . كدرهم٣"الوضع"األمساء العربية 

 ومل تلحقه بأبنية كالمها، فال تعترب فيه ما اعترب فيما قبله حنو آخر، وقسم تركوه غري ٤"غريته"وقسم 
 مل يعد ٦"بأبنية كالمهم" أحلقوه بسلَّم، وما مل يلحقوه ٥د منها حنو خرممغري فما أحلقوه بأبنية كالمهم ع

  .منها حنو خراسان ال يثبت فيه فعاالن
__________  

  .هو ما يعلو الثوب اجلديد:  الزئرب١
  ".عربته" أ، ج، ويف ب ٢
  . أ، ج٣
  . أ، ب٤
  .اقتطع واستأصل، وخرم اخلرزة فتخرمت فصمها:  خرم٥
  . أ، ج٦

)٣/١٥٢٢(  

  

 وحكى ابن -بكسر األول وضم الثالث-وهي فعلُل : زاد بعضهم يف أبنية الرباعي ثالثة أوزان: الرابع
زئرب، وللضئبل وهو من أمساء : خرفع، ويقال أيضا لزئرب الثوب: جين أنه يقال جلوز القطن الفاسد

بفتح األول وكسر -ل خبعث ودملز، وفَعل:  حنو-بضم األول وفتح الثاين-ضئبل، وفُعلّ : الداهية
  .١ حنو طحربة-الثالث

ومل يثبت اجلمهور هذه األوزان، وما صح نقله منها فهو عندهم شاذ، وقد ذكر األول من هذه الثالثة يف 
  .ورمبا استعمل أيضا فعلُل، واملشهور يف الزئرب والضئبل كسر األول والثالث: الكافية فقال

ال نعلم يف الكالم فعلل، فإن كان هذان : يهما، قال ثعلبورمبا جاء بضم الباء ف: قال يف الصحاح
  . فهما من النوادر-بضم الباء-احلرفان مسموعني 



وإذا وقعت حروف الزيادة يف . هذا إذا جاء على هذا املثال شهد للهمزة بأا زائدة: وقال ابن كيسان
  .الكلمة جاز أن خترج على بناء األصول

الرباعي ال بد من إسكان ثانيه أو ثالثه، وال يتواىل أربع حركات يف قد علم باالستقراء أن : اخلامس
: وهو نبت يصبغ به، بل جعل فرعا على فعنلل لقوهلم فيه-كلمة، فمن مث مل يثبت فُعلُل بقوهلم عرتن 

؛ بل جعل فرعا على فعالل؛ ألن ما جاء ٢عرننت، فحذفت نونه وترك على حاله، والفُعلل بقوهلم علَبِط
فُعلل جيوز فيه فعالل، وال فَعلل بقوهلم جندل، بل جعله البصريون فرعا على فعالل، وأصله جنادل، على 

  .وجعله الفراء وأبو علي فعليل، واصله جنديل
واختاره املصنف؛ ألن جندال مفرد، فتفريعه على املفرد أوىل، وقد أورد بعضهم هذه األوزان على أا 

  .ت حمذوفة، وليس بصحيح ملا سبقمن األبنية األصول، وليس
__________  

  .الشديد العظيم اخللق: اسم للضخم، وقيل:  اخلبعث١
  .القطعة من الغيم: والطحربة. اسم للصلب الشديد: والدملز

  .عظيمة:  الضخم من الرجال، وناقة علبطة أي٢

)٣/١٥٢٣(  

  

  فمع فَعلَّل حوى فَعلَلال... وإن عال ........... 
  ..... ... ....................ل وفعلَلكذا فعلِّ

  :جاوز األربعة، له أربعة أبنية: أي" إن عال: "أن االسم اخلماسي ارد، وهو املراد بقوله: يعين
  .للطويل- ويكون امسا حنو سفرجل، وصفة حنو مشردل -بفتح األول والثاين والرابع-فَعلَّل : األول
للعظيمة من -مل جييء إال صفة حنو جحمرش :  قالوا-ثالث وكسر الرابعبفتح األول وال-فَعلَلل : الثاين

حلشفة الذكر، فيكون :  وقيل-للمرأة العظيمة-هي العجوز املسنة، وقَهبلس :  وقال السريايف-األفاعي
  .امسا

-بِل  وخزع-لألسد- ويكون امسا حنو خبعثن -بضم األول وفتح الثاين وكسر الرابع-فُعلِّل : الثالث
  .للبعري الضخم- وصفة حنو قذعمل -للباطل، ولألحاديث املستطرفة

 وصفة حنو -وهو الشيء احلقري- ويكون امسا حنو قرطعب -بكسر األول وفتح الثالث-فعلَلّ : الرابع
  .وهو الضخم من اإلبل-جِردحل 

  :تنبيه
 ومل يثبته سيبويه، والصحيح أن نونه -اسم بقلة-زاد ابن السراج يف أوزان اخلماسي فُعلَلل حنو هندلع 



  :زائدة ألوجه
  .أنه يلزم من تقدير أصالتها عدم النظري: أحدها
 فلو كان أصلية لزم كون اخلماسي على ستة أمثلة، -كسر اهلاء- حكي يف اهلندلع ١أن كُراعا: الثاين

  .فكان يفوت تفضيل الرباعي عليه، وهو مطلوب
__________  

من .  أبو احلسن النحوي اللغوي-بضم الكاف-نائي املعروف بكراع النمل  هو علي بن حسن اهل١
املنضد يف اللغة، ارد خمتصره، أمثلة غريب : أهل مصر أخذ عن البصريني وكان حنويا كوفيا صنف

  .اللغة، وغري ذلك

)٣/١٥٢٤(  

  

حلكم بأصالتها موقع يف ؛ ألن زيادا مل تثبت، إال ألن ا١أنه يلزم على قوله أصالة نون كنهبل: الثالث
وزن ال نظري له مع أن نون هندلع ساكنة ثانية، فأشبهت نون عنرب وحنظل وحنومها وال يكاد يوجد نظري 

  .كنهبل يف زيادة نون ثانية متحركة، فاحلكم على نون هندلع بالزيادة أوىل
  .لزيادة فال نطولوزاد غريه للخماسي أوزانا أخر مل يثبتها األكثرون لندورها، واحتمال بعضها ا

  :وقوله
  غاير للزيد أو النقص انتمى... وما ...................... 

أن ما جاء من األمساء املتمكنة على غري األمثلة املذكورة فهو منسوب إىل الزيادة فيه حنو خزعبيل، : يعين
وضرب نقص منه ضرب نقص منه أصل حنو يد ودم، : ومجيع أبنية املزيد، أو إىل النقص منه وهو ضربان

  .جنادل وعالبط، وقد سبق بيان ذلك: زائد حنو جندل وعلبط، وأصلهما
  :تنبيه

ألن مثل طحربة مغاير لألوزان املذكورة، ومل " وما غاير للزيد أو النقص أو الندور: "كان ينبغي أن يقول
 فشاذ، أو مزيد فيه، وما خرج عن هذه املثل: ينتمِ إىل الزيادة وال النقص، ولكنه نادر، قال يف التسهيل

  .أو حمذوفة منه، أو شبه احلرف، أو مركب، أو أعجمي
  ال يلزم الزائد مثل تا احتذي... واحلرف إن يلزم فأصل والذي 

جمرد ومزيد فيه، أشار هنا إىل ما يتميز به األصل عن الزائد، : ملا ذكر أن أبنية األمساء واألفعال ضربان
وأن عالمة الزائدة، أال يلزم . صاريف الكلمة، وال حيذف شيء منهافذكر أن عالمة األصل أن يلزم ت

  .تصاريف الكلمة، بل حيذف من بعض التصاريف
حذا حذوه، فيعلم بسقوط : ومثل الزائد بتاء احتذي؛ ألا حتذف من بعض التصاريف، وال تلزم، تقول



  التاء من حذا، أن التاء يف
__________  

  . شجر عظام وهو من العضاة-بفتح الباء وضمها- الكنهبل ١

)٣/١٥٢٥(  

  

  :١انتعل، قال: احتذى أي: اقتدى به، ويقال أيضا: احتذى به، أي: احتذى زائدة ويقال
عقي احلايف الوذتحكل احلذاء ي  

  .النعل: واحلذاء
تعريف األصلي بأنه ما يلزم تصاريف الكلمة، غري جامع خلروج ما يسقط من بعض : فإن قلت

وهو أصل كواو يعد، وغري مانع لدخول ما يلزم، وهو زائد، فال يصح حذا، وال يصح التصاريف، 
  .عالمة أيضا؛ ألن شرط العالمة االطراد، وذلك يعرف أيضا أن تعريف الزائد مبا ال يلزم ال يصح

األصل إذا سقط لعلة فهو مقدر الوجود خبالف الزائد، والزائد إذا لزم فهو مقدر السقوط؛ : قلت
الزائد ما هو ساقط يف أصل الوضع حتقيقا أو تقديرا، وقد دعت احلاجة هنا إىل ثالث : قالولذلك ي

  :مسائل
  .يف ذكر حروف الزيادة: األوىل

  :اعلم أن الزائد نوعان
أن يكون تكرير أصل إلحلاق أو غريه، فال خيتص بأحرف الزيادة وهو إما تكرير عني حنو قطَّع، : أحدمها

 وهو قليل، أو عني والم مع مباينة الفاء حنو ٢ فاء وعني مع مباينة الالم حنو مرمرِيسأو الم حنو جلْبب أو
  .٣صمحمح

__________  
  .هو املقدام وامسه جساس بن قطيب، وهو من الرجز:  قائله١

وقع اشتكى حلم قدمه من غلظ األرض " الوقع"مبعىن مبعىن االحتذاء، ومبعىن النعل " احلذاء: "اللغة
  .جارةواحل

مفعول مطلق إن جعل احلذاء مصدرا من االحتذاء، ومفعول به إن جعل مبعىن النعل، " كل: "اإلعراب
  .صفة" الوقع"فاعل " احلايف"فعل مضارع " حيتذي"مضاف إليه " احلذاء"وهو األقرب 

  .مبعىن ينتعل" حيتذي: "قوله: الشاهد
  ,٣/ ٨٩٣ذكره األمشوين : مواضعه



  .مرمريس إذا كان داهيا عاقال معاجلا لألموررجل : يقال:  املرمريس٢
  .كسفرجل الشديد القوي، واألنثى صمحمحة:  الصمحمح٣

)٣/١٥٢٦(  

  

" أمان وتسهيل"أال يكون تكرير أصل، فهذا ال يكون إال أحد األحرف العشرة اموعة يف : واآلخر
روف الزيادة أنه ال يزاد لغري وقد مجعت يف تراكيب أخر ال فائدة يف التطويل بذكرها، ومعىن تسميتها ح

تكرير إال منها، وليس املراد أا تكون زائدة أبدا؛ ألا قد تكون أصال، وذلك واضح، وأسقط املربد 
  .من حروف الزيادة اهلاء، وسيأيت الرد عليه

  :يف ذكر فوائد الزيادة، وهي ستة: الثانية
  .١اإلحلاق حنو شملَل: أوهلا

  .ف املضارعةبيان معىن كحرو: وثانيها
  .املد حنو كتاب: وثالثها

  .اإلمكان حنو مهزة الوصل: ورابعها
  .التعويض كتاء زنادقة؛ ألا عوض من الياء يف زناديق: وخامسها
  .التكثري حنو ألف قَبعثَرى: وسادسها

  :يف ذكر أدلة الزيادة، وهي تسعة: الثالثة
ه أعين املصدر، وهذا الدليل هو الذي سقوط احلرف من أصل، كسقوط ألف من ضارب يف أصل: أوهلا

  .يسميه أهل التصريف االشتقاق، واالشتقاق ضربان أكرب وأصغر
على معىن " ق و ل"هو عقد تراكيب الكلمة كيفما قلبتها على معىن واحد، كعقد تراكيب : فاألكرب

لفتح، وكان أبو على معىن الشدة والقوة، ومل يقل به إال أبو ا" ك ل م"اخلفة والسرعة، وعقد تراكيب 
  .علي يأنس به يف بعض املواضع

هو إنشاء مركب من مادة عليها وعلى معناه كأمحر واحلمرة، وهذا هو املعترب يف التصريف، : واألصغر
  .وال يقبل قول من أنكره

__________  
  .أي أسرع، وأيضا مبعىن أخذ من النخل بعد لقاطه ما يبقى من مثره:  مشلل١

)٣/١٥٢٧(  

  



سقوط من فرع، كسقوط ألف كتاب يف مجعه على كتب، وهذا يسمى بالتصريف، وهو شبيه : ثانيها
  .١باالشتقاق، والفرق أن االشتقاق استدالل بالفرع والتصريف استدالل باألصل

  .اخلاصرة: سقوطه من نظريه كسقوط ياء أيطل يف إطل، واأليطل: وثالثها
ري على زيادته أن يكون سقوطه لغري علة، فإن وشرط االستدالل بسقوط احلرف يف أصل أو فرع أو نظ

  .كان سقوطه لعلة، كسقوط واو وعد يف يعد أو يف عدة، مل يكن دليال على الزيادة
كون احلرف مع عدم االشتقاق يف موضع يلزم فيه زيادته مع االشتقاق، وذلك كالنون إذا : ورابعها

فإن النون فيه حمكوم بزيادا مع أنه ال ، ٢وقعت ثالثة ساكنة غري مدغمة وبعدها حرفان حنو عصنصر
يعرف له اشتقاق؛ ألن نونه يف موضع ال تكون فيه مع االشتقاق إال زائدة حنو جحنفَل من اجلَحفَلة، 

  .العظيم الشفة: وهي لذي احلافر كالشفَة لإلنسان، واجلحنفل
اق، كاهلمزة إذا وقعت أوال كونه مع عدم االشتقاق يف موضع يكثر فيه زيادته مع االشتق: وخامسها

وبعدها ثالثة أحرف، فإا حيكم عليها بالزيادة وإن مل يعلم االشتقاق، فإا قد كثرت زيادا إذا وقعت 
كذلك فيما علم اشتقاقه، وذلك حنو إِفْكل، حيكم بزيادة مهزته محال على ما عرف اشتقاقه حنو أمحر، 

  .الرعدة: واِإلفْكل
فإا " وحنوه ٣وضع ال يقع فيه إال حرف من حروف الزيادة، كالنون من كنتأواختصاصه مب: وسادسها

  .، فال يوجد مثل سردأَو٤"زائدة إذ ال يقع موضعها ما ال يصلح للزيادة
 ولد -بفتح التاء وضم الفاء-لزوم عدم النظري بتقدير األصالة يف تلك الكلمة حنو تتفُل : وسابعها

  . ألا لو جعلت أصال، لكان وزنه فعلل، وهو مفقودالثعلب، فإن تاءه زائدة؛
__________  

  ".استدالل باألصل والتصريف استدالل بالفرع" ويف ١
  .اسم جبل:  عصنصر٢
  .اجلمل الشديد والعظيم اللحية:  الكنتأو٣
  . أ، ب٤

)٣/١٥٢٨(  

  

ها حنو تتفل على لغة من لزوم عدم النظري بتقدير األصالة يف نظري الكلمة اليت ذلك احلرف من: وثامنها
ضم التاء والفاء، فإن تاءه أيضا زائدة على هذه اللغة وإن مل يلزم من تقدير أصالتها عدم النظري، فإا لو 

لغة الفتح، : جعلت أصال كان وزنه فعلل حنو برثن وهو موجود، ولكن يلزم عدم النظري يف نظريها أعين
  .زيادا يف لغة الضم أيضا؛ إذ األصل احتاد املادةفلما ثبتت زيادة التاء يف لغة الفتح حكم ب



  .داللة احلرف على معىن كحروف املضارعة وألف اسم الفاعل وحنو ذلك: وتاسعها
 فإن وزنه على -بضم الباء-الدخول يف أوسع البابني حنو كنهبل : وزاد بعضهم يف الدالئل عاشرا، وهو

تقدير زيادا فَعنلُل، وهو مفقود أيضا، ولكن حكم بزيادا  وهو مفقود، وعلى ١تقدير أصالة نون فَعلُّل
  .دخوال يف أوسع البابني؛ ألن باب املزيد أوسع

وهذا مندرج يف السابع؛ ألنه إذا عدم النظري على تقدير األصالة حكم بالزيادة سواء وجد النظري : قلت
  .على تقدير الزيادة أو مل يوجد
   وزن وزائد بلفظه اكتفي...بضمن فعل قابل األصول يف 

اصطلح أهل التصريف على أن يزنوا بالفاء والعني والالم، فيقابل أول األصول بالفاء، وثانيها بالعني، 
وثالثها بالالم، فيقال يف وزن فلس فعل ويف ضرب فعل، ويسوى بني الوزن واملوزون يف احلركة 

  .والسكون
محر أفعل فيعرب عن اهلمزة بلفظها؛ ألا زائدة، ويستثىن من وأما الزائد فيعرب عنه بلفظه كقولك يف وزن أ

  :الزوائد نوعان ال يعرب عنهما بلفظهما
افتعل؛ : املبدل من تاء االفتعال، فإنه يعرب عنه بالتاء اليت هي أصله، كقولك يف وزن اصطرب: أحدمها

، وما قيل من أن ذلك وذلك ألن املقتضي لإلبدال يف املوزون غري موجود يف الوزن فرجع إىل أصله
  .لدفع الثقل، ليس بشيء

  .املكرر إلحلاق أو لغريه، فإنه يقابل به األصل، وسيأيت بيانه: واآلخر
__________  

  . كسفرجل بضم اجليم١

)٣/١٥٢٩(  

  

  كراء جعفر وقاف فُستقِ... وضاعف الالم إذا أصل بقي 
ثانية، واخلامس بالم ثالثة، كقولك يف وزن جعفر إذا كان املوزون رباعيا أو مخاسيا، قوبل الرابع بالم 

  .فعلل، ويف وزن فستق فُعلُل، وكقولك يف وزن سفرجل فَعلَّل، ويف وزن قُدعمل فعلل
  فاجعل له يف الوزن ما لألصل... وإن يك الزائد ضعف أصل 

فاء، وإن كان إذا كان الزائد ضعف أصل قوبل مبا يقابل به ذلك األصل، فإن كان ضعف الفاء قوبل بال
 افعوعل، ويف ١ضعف العني قوبل بالعني، وإن كان ضعف الالم قوبل بالالم، فتقول يف وزن اغدودن

وحاصل ما ذكر يف الوزن أنه يعرب عن أول . وزائد بلفظه اكتفي: وزن جلبب فَعلَل، وهذا يقيد قوله
، وعن الزائد بلفظه إال املبدل من األصول بالفاء وعن ثانيها بالعني وعن ثالثها ورابعها وخامسها بالالم



  .تاء االفتعال، فإنه يقابل بأصله وإال املكرر فإنه يقابل مبثل ما يقابل به األصل
وإن . فهو تكرير، وال إشكال كالباء من جلبب" أمان وتسهيل"مث اعلم أن الزائد إن مل يكن من حروف 

صورته صورة املكرر، ولكن دل دليل كان منها فقد يكون تكريرا، وقد يكون غري تكرير، بل تكون 
 فوزنه فعالل ال -هو ماء لبين ربيعة-" سمنان"على أنه مل يقصد به تكرير، فيقابل يف الوزن بلفظه حنو 

  .فعالن؛ ألن فعالال بناء نادر
  :تنبيهات

  .فائدة هذا الوزن التوصل إىل اإلعالم باألصلي والزائد باختصار: األول
  .أفعل، علم من ذلك زيادة اهلمزة، وأصالة ما عداها: عن وزن أمحر فقلتأال ترى أنك إذا سئلت 

املعترب يف الوزن ما استحقه املوزون من الشكل قبل التغيري؛ فلذلك يقال يف وزن رد ومرد فَعل : الثاين
  .ومفْعل؛ ألن أصلهما ردد ومردد

__________  
  . النبت إذا اخضراغدودن الشعر إذا طال، واغدودن: يقال:  اغدودن١

)٣/١٥٣٠(  

  

ملا كان الغرض من الوزن التنبيه على األصول والزوائد، وعلى ترتيبها قلبت الزنة إذا وقع يف : الثالث
أعفُل؛ ألنه أصل أدور مث قدمت العني على الفاء؛ ولذلك لو كان : املوزون قلب، كقولك يف وزن آدر

علة، إذا أريد بيان : فاع؛ ويف عدة: عد احلذف، يف قاضيف املوزون حذف وزن باعتبار ما صار إليه ب
  .١األصل يف املقلوب واحملذوف

  .أصله كذا مث أعل: فيقال
منهم من يقابله بلفظه، ومنهم من يقابله : حكى بعضهم يف متثيل البدل يف حنو كساء قولني قال: الرابع

  .بأصله، فمثال كساء فعاء أو فعال
ن الرابع واخلامس بالالم هو مذهب البصريني، وهو املعتمد، وللكوفيني يف ما ذكر من التعبري ع: اخلامس

  .ذلك خالف، واضطراب ال حاجة إىل التطويل به
ما ذكره من أن الزائد إذا كان تكريرا يقابل مبا يقابل به األصل هو الصحيح، وبه قال : السادس

: كان مكررا، فيقال يف وزن جلبباألكثرون، وذهب بعضهم إىل أن الزائد يقابل بلفظه مطلقا، ولو 
  .فعلب

  وحنوه واخللف يف كَلَملَم... واحكم بتأصيل حروف سمسم 
إذا تكرر حرفان وال أصل للكلمة غريمها، فإن مل يفهم املعىن بسقوط الثالث عمتهما األصالة حنو مسسم 



أحد الباقني أوىل من اآلخر، فوزنه فعلل؛ ألن أصالة اثنني متيقنة وال بد من ثالث مكمل ألصوله، وليس 
فحكم بأصالتهما، وظاهر كالم املصنف أن هذا القسم ال خالف فيه، ويف كالم بعضهم ما يومهه، وقد 

  .حكي عن اخلليل وعن بعض الكوفيني أن وزنه فعفل تكررت فاؤه، وهو بعيد
  : ثالثة مذاهب مبعىن ملمت، ففيه-وهو أمر من مللمت-وإن فهم املعىن بسقوط ثالثة حنو لَملَم 

__________  
  ".املوزون"ويف أ .  ب، ج١

)٣/١٥٣١(  

  

مذهب البصريني إال الزجاج أن حروفه كلها حمكوم بأصالتها كالنوع األول فوزن مللم فعلل، : األول
  .وال فرق عندهم بني ما يفهم املعىن عند سقوط ثالثه وما ال يفهم

  .كون الالم الثانية من مللم زائدةمذهب الزجاج أن الصاحل للسقوط زائد فت: الثاين
مذهب الكوفيني أن الصاحل للسقوط أبدل من تضعيف العني، فأصل مللم على قوله ملم، : والثالث

فاستثقل توايل ثالثة أمثال، فأبدل من إحدامها حرف مياثل الفاء، ورد مذهب الكوفيني، بأم قالوا يف 
  .على التفعيل، واختار الشارح مذهب الكوفينيفعللة، ولو كان مضاعفا يف األصل جلاء : مصدره

  .صمحمح ومرمريس: فإن تكرر حرفان وللكلمة أصل غريمها، حكم فيه بزيادة الضعفني حنو
  .أنه حكم بزيادة ثاين املتماثالت: وذكر يف التسهيل. ويف تعيني الزائد يف حنو ذلك خالف

 وبزيادة ثالثها ورابعها يف حنو مرمريس يعين -نيةاحلاء األوىل وامليم الثا: يعين-يف حنو صمحمح : وثالثها
واستدل بعضهم على زيادة احلاء األوىل يف صمحمح وامليم الثانية يف . ١"امليم والراء اليت تليها"

صميمح ومريريس، ونقل عن الكوفيني يف صمحمح أن وزنه : مرمريس حبذفهما يف التصغري حيث قال
  .مافعلل، وأصله صمحح، أبدلوا الوسطى مي

  صاحب زائدة بغري مينِ... فألف أكثر من أصلني 
شرح الناظم يف بيان ما تطرد زيادته من احلروف العشرة، فذكر أن األلف إذا صحب أكثر من 

، وعلة ذلك أن أكثر ما وقع فيه األلف كذلك دل ٣ فهو زائد كألف كتاب وسرداح٢"أصلني"
  .االشتقاق على زيادته، فحمل عليه ما سواه

__________  
  ".امليم الثالثة والراء الرابعة" أ، ويف ب، ج ١
  ".حرفني"ويف أ .  ب، ج٢
  . الناقة الطويلة-بكسر أوله- سرداح ٣



)٣/١٥٣٢(  

  

أنه إذا صحب أصلني فقط مل يكن زائدا، بل إن كان يف فعل أو يف " أكثر من أصلني: "وقد فهم من قوله
  .، أو واو حنو عصااسم متمكن، فهو بدل من أصل، إما ياء حنو رحا

  .وال تكون األلف أصال إال يف حرف أو شبهه
  :لأللف ثالثة أحوال: ونزيد هذا املوضع بيانا فنقول

  .أن تكون مصاحبة ألصلني فقط، فيتعني احلكم بعدم زيادا كما ذكر: أوهلا
حنو عاعى أن تكون مصاحبة ألكثر من أصلني، فيتعني احلكم بزيادا، ملا تقدم، إال يف : وثانيها

  . من مضاعف الرباعي، فإا فيه بدل من أصل ال زائدة١وضوضى
أن تكون مصاحبة ألصلني والثالث حيتمل األصالة والزيادة، فإن قدرت أصالته فاأللف زائدة، : وثالثها

  .وإن قدرت زيادته فاأللف غري زائدة
  فما احملكوم به عند االحتمال؟: فإن قلت

زة مصدرة أو ميما مصدرة أو نونا ثالثة ساكنة يف اخلماسي حكم عليه إن كان ذلك احملتمل مه: قلت
، إن وجد يف كالمهم ما مل يدل ٢أفعى وموسى وعقنقى: بالزيادة، وعلى األلف بأا منقلبة عن أصل حنو

  .٣أدمي مأروط: دليل على أصالة هذه األحرف، وزيادة األلف حنو أرطى فيمن قال
  .ثة حكمنا بأصالته وزيادة األلف، كما ذكرواوإن كان احملتمل غري هذه الثال

وتترجح زيادة ما صدر من ياء أو مهزة أو ميم على زيادة ما بعده من حرف لني، : وقال يف التسهيل
  .فسوى بني الياء واهلمزة وامليم يف ذلك

__________  
:  اهلمزةبضاضني، قال يف القاموس يف باب: زجر الضأن، وضوضى:  أي-بعينني مهملتني- عاعى ١

  .أصوات الناس يف احلرب، ورجل مضوض مصوت: الضاضاء، والضوضاء
  .مل أجده يف القاموس؛ ألنه قال إن وجد يف كالمهم:  عقنقى٢
  .شجر ينبت يف الرمل: مدبوغ باألرطى، واألرطى:  أي٣

)٣/١٥٣٣(  

  

ة حنو ضارب، وثالثة حنو كتاب، مث اعلم أن األلف ال تزاد أوال؛ المتناع االبتداء ا، وتزاد يف االسم ثاني
  .ورابعة حنو حبلى، وخامسة حنو انطالق، وسادسة حنو قبعثرى، وسابعة حنو أربعاوى

وتزاد يف الفعل ثانية حنو قاتل، وثالثة حنو تغافل، ورابعة حنو سلقى، وخامسة حنو اجأوى، وسادسة حنو 



  .١اغرندى
  يؤ ووعوعاكما مها يف يؤ... والياء كذا والواو إن مل يقعا 

أن الياء والواو مثل األلف يف أن كال منهما إذا صحب أكثر من أصلني، حكم بزيادته إال الثنائي : يعين
  .إذا صوت: شبه الباشق، واجلمع البآبئ، ووعوع:  قال اجلوهري-لطائر ذي خملب-املكرر حنو يؤيؤ 

  .مسسمفهذا النوع حيكم فيه بأصالة حروفه كلها كما حكم بأصالة حروف 
  :والتقسيم السابق يف األلف يأيت هنا أيضا، فنقول الياء والواو هلما ثالثة أحوال

فإن صحبا أصلني فقط فهما أصالن، وإن صحبا ثالثة فصاعدا مقطوعا بأصالتها فهما زائدان، إال يف 
حكم الثنائي املكرر كما تقدم، وإن صحبا أصلني وثالثا حمتمال، فإن كان مهزة أو ميما مصدرتني 

 وإن ٣"امليم واهلمزة" إال أن يدل دليل على أصالة ٢بزيادما وأصالة الياء والواو، حنو أيدع ومزود
  .كان غريمها حكم بأصالته وزيادة الياء والواو ما مل يدل دليل على خالف ذلك

  مث إن الياء تزاد يف االسم أوىل حنو يلْمع، وثانية حنو ضيغم، وثالثة حنو
__________  

  .سلق فالنا طعنه كسلقاه: يف القاموس:  سلقى١
جؤوة كحمرة وجؤة كثبة : أنه يقال: اجلؤوة محرة تضرب إىل سواد، ويف القاموس: يف الصحاح: أجأوى

  .وجأى كجوى والفعل جيء الفرس وجأى واجأوى والنعت أجوى وجأواه
  .أي عال: اغرندي

املزود كمنرب، وعاء : ان منها الزعفران، ومزود له مع-بفتح اهلمزة وسكون الياء وفتح الدال- أيدع ٢
  .الزاد وهو طعام املسافر

  ".الياء والواو" أ، ويف ب، ج ٣

)٣/١٥٣٤(  

  

  .١وسادسة حنو مغناطيس، وسابعة حنو خنزوانية: قضيب، ورابعة حنو حذرية، وخامسة حنو سلَحفية، قيل
لثة عند من أثبت فَعيل يف أبنية األفعال حنو رهيأ، وتزاد يف الفعل أوىل حنو يضرب، وثانية حنو بيطر، وثا

تقَيلَنوسادسة حنو اس ،تيقَلْس٢ورابعة حنو قلسيت، وخامسة حنو ت.  
والواو تزاد ثانية حنو كوثر، وثالثة حنو عجوز، ورابعة حنو عرقُوة، وخامسة حنو قلنسوة، وسادسة حنو 

  .٣و حوقل، وثالثة حنو جهور، ورابعة حنو اغْدودنَأَربعاوِي، وتزاد يف الفعل ثانية حن
ألا إن زيدت مضمومة اطرد مهزها، أو : لثقلها، وقيل: ومذهب اجلمهور أن الواو ال تزاد أوال، قيل

مكسورة فكذلك، وإن كان مهز املكسورة أقل، أو مفتوحة فيتطرق إليها اهلمز؛ ألن االسم يضم أوله يف 



م أوله عند بنائه للمفعول؛ فلما كانت زيادا أوال تؤدي إىل قلبها مهزة رفضوه؛ التصغري، والفعل يض
 زائدة على الندور، وهو -وهو الشر-" ورنتل"ألن قلبها مهزة قد يوقع يف اللبس، وزعم قوم أن واو 

  .ضعيف؛ إذ ال نظري لذلك، وألنه يؤدي إىل بناء وفَنعل، وهومفقود، والصحيح أن الواو أصلية
__________  

  .هو السراب:  يلمع١
بضم السني - القطعة الغليظة من األرض، سلحفية -بكسر احلاء وسكون الذال وكسر الراء-حذرية 

بضم اخلاء وسكون النون وضم - حيوان معروف، خرتوانية -وفتح الالم وسكون احلاء وكسر الفاء
  . التكرب-الزاي

قلسيته فتقلس : يقال: قلسيت. لضعف والتواين وفساد الرأيالرهيأة مبعان منها ا: يف القاموس:  رهيأ٢
  .ألبسته القلنسوة فلبسها: أي

  .منت على ظهري: أي: اسلنقيت
  . إحدى خشبيت الدلو اللتني على فمه كالصليب-بفتح العني وسكون الراء وضم القاف- عرقوة ٣

  .قعدة املتربع:  يف القاموس-بضم اهلمزة-أربعاوي 
  .أي رفع صوته: جهور

)٣/١٥٣٥(  

  

أصلية، ووزنه على هذين : زائدة، وإليه ذهب املصنف، وقال غريه: واختلف يف المه؛ فقال الفارسي
  .القولني فعنلل؛ ألن الالم األخرية على األول منهما زائدة، وعلى الثاين أصلية

  :تنبيهان
  .الف الياءقد اتضح أن الواو والياء بينهما فرق، وهو أن الواو ال تزاد أوال خب: األول
 وبعدها ثالثة أصول، فهي زائدة كما سبق حنو يلمع، وإذا تصدرت وبعدها ١"الياء"إذا تصدرت : الثاين

 ووزنه فعللول كعضرفوط، هذا -وهو شجر يتسوك بعيدانه-أربعة أصول فهي أصل كالياء يف يستعور 
و يدحرج، فإن زيادته فيه هو الصحيح؛ ألن االشتقاق مل يدل على الزيادة يف مثله إال يف املضارع حن

  .معلومة
  ثالثة تأصيلها حتققا... وهكذا مهز وميم سبقا 

اهلمزة وامليم متساويتان يف أن كال منهما إذا تصدر وبعده ثالثة أحرف مقطوع بأصالتها فهو زائد حنو 
  .أمحد وإفكل ومكرم؛ لداللة االشتقاق يف أكثر الصور على الزيادة، فحمل عليه ما سواه

بأا أصل مع أن بعدها ثالثة أصول، " مرجل"فقد حكم سيبويه وأكثر النحويني على ميم : قلتفإن 



 أصل فلم يطرد ٢"مرعزى" وقد ذهب كثري إىل أن ميم -وهو ضرب من الكمأة-وهكذا ميم مغفُور 
  .هذا القانون

  .مبقتضى الدليلهو مطرد ما مل يعارضه دليل على األصالة من اشتقاق أو حنوه، فيحكم : قلت
__________  

  . أ، ج١
  . املشط والقدر من احلجارة والنحاس-بكسر امليم وسكون الراء وفتح اجليم- املرجل ٢

 فإن خففتها مددت، وقد تفتح -بكسر امليم وسكون الراء وكسر العني وتشديد الزاي-واملرعزى 
  .الزغب الذي حتت شعر العرت: امليم

)٣/١٥٣٦(  

  

إذا نسجه موشى " مرجل احلائك الثوب: " ثبوت ميمه يف التصريف، كقوهلمكما عارض يف مرجل
  .قدور النحاس: املرجل ثوب يعمل بدارات كاملراجل وهي: املراجل، قال ابن خروف: بوشيٍ يقال له

وقد ذهب أبو العالء املعري إىل زيادة ميم مرجل اعتمادا على ذلك األصل، وجعل ثبوا يف التصريف 
ثبوت ميم تمسكَن من املسكنة، وتمندلَ من املنديل، وتمدرع إذا لبس املدرعة، وامليم فيها زائدة، وال ك

  .هو كالم أكثر العرب: حجة له يف ذلك؛ ألن األكثر يف هذا تسكَّن وتندل وتدرع، قال أبو عثمان
ذهبوا : "أا أصل؛ لقوهلم: ائدة، واآلخرأن امليم ز: أحدمها: وأما مغفُور، فعن سيبويه فيه قوالن

  .جيمعون املغفور، وهو ضرب من الكمأة: أي" يتمغفَرون
كساء : "وأما مرعزى، فذهب سيبويه إىل أن ميمه زائدة، وذهب قوم منهم الناظم إىل أا أصل؛ لقوهلم

  .دون مرعز" ممرعز
  . يف مرعزِي أو خيالف يف اجلميعوألزم املصنف سيبويه أن يوافق على األصالة

  :تنبيهات
أما ال حيكم بزيادما متوسطتني وال متأخرتني إال بدليل، ويستثىن من " سبقا"فهم من قوله : األول

  .ذلك اهلمزة املتأخرة بعد األلف وقبلها أكثر من أصلني، فإا تطرد زيادا، وسيأيت
  .١ري مصدرة شمأَل واحبنطَأومثال ما حكم فيه بزيادة اهلمزة، وهي غ

  .٢ومثال ما حكم فيه بزيادة امليم، وهي غري مصدرة دالمص وزرقم
  :أما مشأل، فالدليل على زيادة مهزا سقوطها يف بعض لغاا، وفيها عشر لغات

ل  وشم-بفتح الشني- وشمول -على وزن قَذَال- وشمال -بتقدمي اهلمزة على امليم-شمأل، وشأْمل 
  -بإسكان امليم- وشمل -بفتح الشني وامليم-



__________  
  .انتفخ بطنه:  احبنطأ١
  . الشديدة الزرقة-بضم الزاي وسكون الراء وضم القاف- الزرقم ٢

)٣/١٥٣٧(  

  

- وشمأَلّ -بفتح الشني وكسر امليم- وشميل -على وزن كتاب- وشمال -على وزن فَيعل-وشميل 
إذا هبت مشاال، " مشلت الريح: "ستدل ابن عصفور وغريه على زيادة مهزة مشأل بقوهلم وا-بتشديد الالم

  .واعترض بأنه حيتمل أن يكون أصله مشألت فنقل، فال يصح االستدالل به
، والظاهر أن وزن احبنطأ افعنأل، وزعم ١وأما احبنطأ، فالدليل على زيادة ميمها سقوطها يف الْحبط

  .ندى، واهلمزة فيه بدل من األلفبعضهم أنه افعنلى كاسر
  .ألن افعنأل بناء مفقود: قال

  ".درع دالمص: "وأما دالمص، فالدليل على زيادة ميمها سقوطها يف قوهلم
 وذهب أبو عثمان إىل أن امليم -وهو الشيء الرباق-دالمص ودمالص ودملص ودملص ودالص : يقال

  .٢ املعىن، فهي عنده من باب سبط وسبطريف دالمص وأخواته أصل، وإن وافقت دالصا يف
  .وأما زرقُم، فالدليل على زيادة ميمه واضح؛ ألن من الزرقة، والزرقم هو األزرق

أما إذا سبقا أصلني فقط حنو أمر ومنع، أو أربعة أصوال حنو اصطبل " ثالثة: "فهم من قوله: والثاين
  .، فال حيكم بزيادما بل حيكم بأصالتهما٣ومرزجوش

أما إذا سبقا أصلني فقط فتكميال ألقل األبنية، وأما إذا سبقا أربعة، فإن االشتقاق مل يدل على الزيادة يف 
  .حنو ذلك إال يف فعل أو حممول عليه حنو ادحرج ومدحرج، فوزن اسطبل فعلَلّ، وزن مرزجوش فعللول

__________  
  . لذلك بطوا وال خيرج عنها ما فيها وهو أن تأكل املاشية فتكثر حىت تنتفخ-بفتحتني- احلبط ١
الطويل، ومها من املرادفات املتفقة :  الشهم املاضي، وهو الطويل أيضا، والسبط-كهزبر- السبطرة ٢

  .يف معظم احلروف
  .نبت:  املرزجوش٣

)٣/١٥٣٨(  

  



سيبويه وقياس إبراهيم وإمساعيل أن تكون مهزما أصلية لو كانا عربيني؛ ولذلك رد أبو العباس على 
  .بريهيم ومسيعيل، وتقدم ذلك يف باب التصغري: قوله على تصغريمها

أما إذا سبقا ثالثة مل يتحقق تأصيل مجيعها، بل كان يف أحدها " تأصيلها حتققا: "فهم من قوله: الثالث
  .احتمال، ال يقدم على احلكم بزيادما إال بدليل

ثة أحرف أحدها حيتمل األصالة والزيادة، حكم بزيادة وهذا فيه نظر؛ ألن اهلمزة وامليم إذا سبقا ثال
اهلمزة وامليم وبأصالة ذلك احملتمل إال بدليل؛ ولذلك حكم بزيادة مهزة أفعى وأبني وإجاص، وميم 

واألصح أن ميمه زائدة، فإذا دل دليل على أصالة : ويف جمن عن سيبويه قوالن. ١موسى ومزود ومجن
أدمي مأروط، :  احملتمل حكم مبقتضاه، كما حكم بأصالة أرطى فيمن قالاهلمزة وامليم، وزيادة ذلك

 وزيادة أحد املثلني؛ إذ لو ٢ألق فهو مألوق، وبأصالة ميم مهدد:  فيمن قال-وهو اجلنون-ومهزة أولق 
 أصل ملا ذكر، وأجاز السريايف ٣كانت ميمه زائدة لكان مفْعال، فكان جيب إدغامه، وكذلك ميم مأجج

تأصيلها : " ومهدد أن تكون امليم زائدة ويكون فكهما شاذا، وما ذكره الشارح من أن يف قولهيف مأجج
  .تنبيها على أصالة مهزة أولق وميم مهدد، مبين على ذلك املفهوم" حتققا

تزاد اهلمزة يف االسم أوىل كأمحر، وثانية كأمشل، وثالثة كشمأل، ورابعة كحطائط وهو القصري، : الرابع
  .٤ كحمراء، وسادسة كحروراء، وسابعة كعاشوراء، وثامنة كرببيطياءوخامسة

وامليم تزاد أوىل كمرحب، وثانية كدملص، وثالثة كدلَمص، ورابعة كزرقُم، وخامسة كضبارِم؛ ألنه من 
-الضبارم : الضرب وهو يف شدة اخللق، وذهب ابن عصفور إىل أا يف ضبارم أصلية، قال يف الصحاح

  .شديد اخللق من األسد ال-بالضم
__________  

  . الترس-بكسر امليم وفتح اجليم وتشديد النون- جمن ١
  .اسم امرأة:  مهدد٢
  .اسم موضع:  مأجج٣
  .موضع بالعراق:  حروراء٤

  . النبات-بالكسر-الرببيطياء : يف القاموس: بربيطياء

)٣/١٥٣٩(  

  

 فر بعد أَلكذاك مهز آخ ...أكثر من حرفني لفظُها رفد  
: كذلك حيكم باطراد زيادة اهلمزة إذا وقعت آخرا بعد ألف، قبل تلك األلف أكثر من حرفني، حنو: أي

، فلو كان قبل األلف حرفان فقط حنو كساء ورداء، أو حرف واحد حنو ماء ١محراء وعلباء وقُرفُصاء



  .وداء، فاهلمزة بدل أصل، أو أصل ال زائدة
  . ألف حكم بأصالتها إال بدليل كما تقدم يف احبنطأولو وقعت اهلمزة آخرا وليست بعد

  :تنبيه
أن اهلمزة حيكم بزيادا يف ذلك، سواء قطع بأصالة احلروف اليت قبل " أكثر من حرفني: "مقتضى قوله

األلف كلها أم قطع بأصالة احلرفني، واحتمل الثالث، وليس كذلك؛ ألن ما آخره مهزة بعد ألف بينها 
، فإنه حمتمل ألصالة ٢د حنو سلّاء وحواء، أو حرفان أحدمها لني حنو زِيزاء وقُوباءوبني الفاء حرف مشد

اهلمزة وزيادة أحد املثلني، أو اللني، وللعكس، فإن جعلت اهلمزة أصلية كان سالء فُعاالء وحواء فَعاال 
د أحد االحتمالني بدليل من احلواية، وإن جعلت زائدة كان سالء فُعالء، وحواء فَعالء من احلوة؛ فإن تأي

حكم به وألغي اآلخر؛ ولذلك حكم على حواء بأن مهزته زائدة إذا مل يصرف، وبأا أصل إذا صرف 
  .حنو حواء للذي يعاين احليات

أكثر من : "واألوىل يف سالء أن تكون مهزته أصال؛ ألن فُعاال يف النبات أكثر من فعالء، فلو قال الناظم
  .لكان أجود" أصلني

  حنو غضنفر أصالة كُفي... النون يف اآلخر كاهلمز ويف و
__________  

  . ضرب من القعود ميد ويقصر-بضم القاف والفاء- القرفصاء ١
  . شوك النخل-بضم السني وتشديد الالم- سالء ٢

  .األرض الغليظة: زيزاء
 يعاجل ويداوي  الذي يظهر يف اجلسد وخيرج عليه وهو داء معروف يتقشر ويتسع-بضم القاف-قوباء 
  .بالريق

)٣/١٥٤٠(  

  

  :اعلم أن النون يحكم بزيادا يف مخسة مواضع
أن تقع آخرا بعد ألف زائدة قبلها أكثر من أصلني، كما تقدم يف اهلمزة؛ فلذلك شبهها باهلمزة : األول

  .زمان ومكان، فهي أصلية: ندمان وزعفران، فإن كان قبلها حرفان حنو: حنو
د جعل النون يف اآلخر كاهلمز، وتقدم أن كالمه يف اهلمزة ليس على إطالقه، بل الناظم ق: فإن قلت

  يستثىن منه حنو سالء وقوباء، فإن فيه احتماال، فهل جيري ذلك يف النون؟
، إال أن ١أما على قول أكثر النحويني فال؛ ألم حيكمون بزيادة النون يف أمثال حسان وعقيان: قلت

  :٢ بداللة منع صرف حسان على زيادة نونه يف قول الشاعريدل دليل على أصالتها،



  مغلغلة تدب إىل عكاظ... أال من مبلغٌ حسانَ عين 
أما على ما ذهب إليه يف التسهيل والكافية من أن النون يف ذلك كاهلمزة يف تساوي االحتمالني، فال 

ب لبعض املتقدمني، وذهب يلغي أحدمها إال بدليل، فينبغي أن يقيد إطالقه هنا بذلك، وهذا مذه
  :اجلمهور إىل أن النون ال يشترط يف احلكم بزيادا يف ذلك إال شرطان

__________  
  .اهـ اجلوهري. هو ما ينبت نباتا وليس مما حيصل من احلجارة: الذهب اخلالص، قيل:  العقيان١
  .افرهو أمية بن خلف اخلزاعي يهجو حسان بن ثابت األنصاري، وهو من الو:  قائله٢

من دب على " تدب"رسالة مغلغلة إذا كانت حممولة من بلد إىل بلد :  يقال-بضم امليم-" مغلغلة: "اللغة
  . سوق من أسواق اجلاهلية-بضم العني-" عكاظ"األرض يدب دبيبا 

منصوب على املفعولية " حسان"خربه " مبلغ"استفهامية يف حمل رفع مبتدأ " من"للتنبيه " أال: "اإلعراب
فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر " تدب"مفعول مبلغ أيضا " مغلغلة" جار وجمرور متعلق مببلغ "عين"

  .جار وجمرور متعلق بالفعل، واجلملة يف حمل نصب صفة لقوله مغلغلة" إىل عكاظ"فيه 
  .حيث منعه من الصرف الدال على زيادة نونه" حسان: "قوله: الشاهد
  .٤/ ٥٦٣ يعيش ، وابن٣/ ٨٠٧ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٥٤١(  

  

  .١أال يكون من باب جنجاب: أن يكون قبل األلف أكثر من حرفني، واآلخر: أحدمها
  .قد أخل الناظم ذا الشرط الثاين: فإن قلت

وزاد بعضهم لزيادة " واحكم بتأصيل حروف مسسم: "قد ذكر قبل هذا ما يرشد إليه وهو قوله: قلت
 اسم مضموم األول مضعف الثاين امسا لنبات حنو رمان، فإا يف النون شرطا آخر، وهو أال تكون يف

  :ذلك أصل؛ ألن فعاال يف أمساء النبات أكثر من فعالن، وإىل هذا ذهب يف الكافية حيث قال
  يف النبت للفعال كالسالء... فعل عن الفعالن والفعالء 

أن نون :  ومذهب سيبويه واخلليلورد بأن زيادة األلف والنون آخرا أكثر من جميء النبات على فعال،
ال أصرفه يف املعرفة، :  عن الرمان إذا مسي به، فقال-أي اخلليل-وسألته : رمان زائدة، قال سيبويه

  .وأمحله على األكثر، إذا مل يكن له معىن يعرف به
ا نونه أصلية مثل قراص ومحاض؛ ألن فعاال أكثر من فعالن، يعين النبات، والصحيح أ: وقال األخفش

  .أصلية، ال لكونه اسم نبات، بل لثبوا يف االشتقاق
  .مرمة:  ولو كانت النون زائدة لقالوا-للبقعة الكثرية الرمان-مرمنة : قالوا



  .أن تقع ساكنة غري مدغمة وبعدها حرفان حنو غضنفر وهو األسد: واملوضع الثاين
  :فالنون يف هذا وحنوه مطرد زيادا لثالثة أوجه

  .ل ما عرف له اشتقاق أو تصريف وجدت فيه زائدة فحمل غريه عليهأن ك: أحدها
__________  

عظام الصدر، :  قال يف القاموس اجلناجن-بكسر اجليم األوىل وأصله جنجن كسمسم- جنجان ١
  .بكسرمها ويفتحان-الواحد جنجن وجنجنة 

)٣/١٥٤٢(  

  

  .١سميدع وواو فدوكسأن النون يف ذلك واقعة موقع ما تيقنت زيادته كياء : وثانيها
شرنبث وشرابِث، وللضخم جرنفَش، : أا تعاقب حرف اللني غالبا، كقوهلم للغليظ الكفني: وثالثها

  .ولضرب من النبت عرنقصان وعريقصان
احترازا من أن تقع ثانية فإنه ال حيكم " ثالثة: "وقد اشتمل هذا الضابط على قيود ننبه عليها، فقولنا

ا متحركة كانت أو ساكنة يف غري ما سيأيت، إال بدليل، ما حكم بزيادة نون كنهبل للزوم عدم بزياد
  ".حظلت اإلبل: "النظري، وبزيادة نون حنظَل كقوهلم

احترازا من املتحركة، فإا ال حيكم بزيادا إال بدليل، وقد زيدت ثالثة متحركة، يف " ساكنة: "وقولنا
  . على احتمال يف بعضها٢وقعنب وخرنوبغرنيق : ألفاظ قليلة منها

 تعارضت فيه زيادة النون مع زيادة التضعيف، فغلب ٣احترازا من حنو عجنس" غري مدغمة: "وقولنا
  .٤التضعيف ألنه األكثر، وجعل وزنه فعلل كعدبس

نا والذي أذهب إليه أن النونني زائدتان ووزنه فعنل، والدليل على ذلك أنا وجد: قال الشيخ أبو حيان
  .٥النونني مزيدتني فيما عرف له اشتقاق حنو ضفنط وزونك

__________  
  .السيد الكرمي املوطأ األكناف والشجاع والذئب واخلفيف يف حوائجه:  السميدع١

  . األسد والرجل الشديد-بفتح الفاء والدال-والفدوكس 
اسم : ذلك، والقعنب طري من طيور املاء، ويطلق على غري -بضم الغني وسكون الراء- الغرنيق ٢

  .رجل
  .اهـ صحاح.  وهو نبت معروف-بضم اخلاء، لغة يف اخلروب-واخلرنوب 

  . اجلمل الضخم الشديد-بفتح العني واجليم وتشديد النون- العجنس ٣
  . الشديد من اإلبل وغريها-بفتح العني والدال وتشديد الباء- العدبس ٤



وهي اجلهل وضعف الرأي وضخامة : لضفاطة من ا-بفتح الضاد والفاء وتشديد النون- ضفنط ٥
  .البطن

مشي الغراب وحتريك املنكبني يف املشي :  من الزوك-بفتح الزاي والواو وتشديد النون-زونك 
  .والتبختر

)٣/١٥٤٣(  

  

  .أال ترى أنه من الضفاطة والزوك، فيحمل ما ال يعرف له اشتقاق على ذلك
 بعدها حرف واحد أو أكثر من حرفني فال حيكم عليها احترازا من أن يكون" وبعدها حرفان: "وقولنا

  . للزوم وعدم النظري١بالزيادة إال بدليل، كما حكم بزيادة نون عرند
  .وزاد ابن جين مع هذه الشروط شرطا آخر، وهو أن يكون مما ال ميكن فيه التضعيف

 يقضى عليها باألصالة  فإن نونه عنده حمتملة، فال٢احترازا من أن يكون بعدها حرف واحد حنو حزنزق
  .وال بالزيادة إال بدليل

  .الصحيح أا يف ذلك زائدة، ولبسط الكالم على ذلك موضع غري هذا: ورده ابن عصفور وقال
  .االنفعال وفروعه كاالنطالق: املوضع الثالث
  .االفعنالل وفروعه كاالحرجنام: املوضع الرابع

  .املضارع حنو نضرب: املوضع اخلامس
  :تنبيهات

  .إمنا مل يذكر الناظم هذه املواضع الثالثة هنا مع أن زيادة النون فيا مطردة؛ لوضوح أمرها: ألولا
  :اعلم أن النون تزاد على وجهني: الثاين

  .أن تزاد يف بنية الكلم حبيث لو حذفت اختل معناها كما تقدم: أحدمها
وعالمة الرفع يف األمثلة اخلمسة ونون أن تزاد بعد متام الكلمة كالتنوين ونون التثنية واجلمع : واآلخر

  .الوقاية ونون التوكيد
والذي ينبغي أن يذكر يف حروف الزيادة هو النوع األول، وقد يذكر الثاين تنبيها على أن النون تزاد 

  .على الوجهني
__________  

  .صلب: شيء عرد أي:  ألنه من قوهلم-بفتح العني وسكون الراء وفتح النون- العرند ١
  ".حزنزن"ا باألصل، ويف نسخة ب  كذ٢

)٣/١٥٤٤(  



  

اعلم أن النون تزاد أوىل حنو نضرب، وثانية حنو حنظل، وثالثة حنو غضنفر، ورابعة حنو رعشن، : الثالث
  .١وخامسة حنو عثمان، وسادسة حنو زعفران، وسابعة حنو عبوثران

 والتاء يف التأنيث واملضارعه ...وحنو االستفعال واملطاوعه  
أن التاء تطرد زيادا يف التأنيث حنو قائمة، وكذا يف الفعل حنو قامت، ويف املضارعة حنو تقوم، ويف ذكر 

االستفعال وفروعه حنو االستخراج واستخرج فهو مستخرج، ويف املطاوعة لثالثي حنو تعلم تعلما، أو 
  .الرباعي حنو تدحرج تدحرجا

التغافل، ويف االفتعال حنو االقتدار وفروعهما، ويف قد اطردت زيادة التاء يف التفاعل حنو : فإن قلت
  .التفعيل والتفعال حنو الترديد والترداد، دون فروعهما؛ ألن فروعهما ال تاء فيها

  .ومل يذكر الناظم هذه األربعة
وحنوه من املصادر اليت زيدت فيها وال خيتص : أي" وحنو االستفعال: "قد ميكن إدراكها يف قوله: قلت

  .نذا الوز
  .، وال يقضى بزيادا يف غري ما ذكر إال بدليل٢وزيدت التاء أيضا يف أنت وفروعه على املشهور

واعلم أن التاء تزاد أوال وحشوا وآخرا، فأما زيادا أوال فمنه مطرد وقد تقدم، ومنه مقصور على 
  .٣السماع كزيادا يف تنضب وتتفل

__________  
رجل : يقال: ورعشن.  بنات طيب الرائحة-او وفتح املثلثة وضمهابفتح العني وسكون الو- عبوثران ١

  .رعشن للذي يرتعش، ومجل رعشن الهتزازه يف السري
هو أن التاء حرف دال على تأنيث املخاطب املفرد أو املثىن " أنت" هذا املشهور، هو أن الضمري من ٢

" إياك"أن حرف عماد كما قيل يف أن الضمري هو التاء، و: أو اجلمع، ويقابله قوالن آخران؛ أوهلما
  .أن الضمري هو جمموع أن والتاء: وحنوه، وثانيهما

  .شجر له شوك قصار وليس من شجر الشواهق:  التنضب٣
بفتح التاء األوىل وسكون الثانية وضم الفاء، أو بضمتني بينهما سكون، أو بكسر أوله وفتح -والتتفل 

  .ولده:  الثعلب، وقيل-ثالثه، أو بفتح األول والثالث أو بكسرمها

)٣/١٥٤٥(  

  

وأما زيادا آخرا فكذلك منه مطرد وقد تقدم، ومنه مقصور على السماع كالتاء يف رغبوت ورمحوت 
ومذهب سيبويه أن نون عنكبوت أصل وهو رباعي، وذهب بعض النحويني إىل . وملكوت وعنكبوت



  .أنه ثالثي ونونه زائدة
 االستفعال واالفتعال وفروعهما، وقد زيدت حشوا يف ألفاظ قليلة، وأما زيادا حشوا فال تطرد إال يف

  .ولقلة زيادا حشوا ذهب األكثر إىل أصالتها يف يستعور، وإىل كوا بدال من الواو يف كلتا
  والالم يف اإلشارة املشتهره... واهلاء وقفا كلمه ومل تره 

وعلى الفعل احملذوف الالم جزما " لمه" جمرورة حنو مل تطرد زيادة اهلاء إال يف الوقف على ما االستفهامية
  .أو وقفا، وعلى كل مبين على حركة الزمة إال ما تقدم اسثناؤه يف باب الوقف

  .وهي واجبة يف بعض ذلك، وجائزة يف بعضه، وقد تقدم يف بابه، فال حاجة إلعادته
  :تنبيهات

زيادة، وأورد عليه زيادا يف الوقف، وأجيب بأا أنكر املربد زيادة اهلاء ومل يعدها من حروف ال: األول
حرف معىن كالتنوين وباء اجلر، فال وجه لعدها يف حروف الزيادة؛ ألا إمنا تلحق لبيان احلركة، ولو 

والصحيح أا من ". أكرمتكش"عدت لزم عد الشني اليت تلحق يف الوقف لبيان الضمري عند العرب حنو 
أمهة، قال : أمهات، وقول بعضهم: زيادا قليلة، والدليل على ذلك قوهلمحروف الزيادة، وإن كانت 

  :١الراجز
__________  

  . وهو من الرجز-صلى اهللا عليه وسلم-هو قصي بن كالب بن مرة أحد أجداد النيب :  قائله١
  وهي أم مدركة زوجة إلياس-بكسر اخلاء والدال وسكون النون-" خندف"أمي : أي" أمهيت: "اللغة

وعن اخلليل . وامسها ليلى بنت حلوان، واشتقاق خندف من اخلندفة وهو مشي فيه سرعة وتقارب خطا
  .هو ابن مضر بن نزار" وإلياس"أن اخلندفة مشية كاهلرولة للنساء خاصة دون الرجال 

: لهقو: الشاهد. خربه" أيب"الواو عاطفة وإلياس مبتدأ " وإلياس"خربه " خندف"مبتدأ " أمهيت: "اإلعراب
  .حيث ظهر فيه اهلاء وهو على أصل؛ وذلك ألن أصل أم أمهة؛ ولذلك جيمع على أمهات" أمهيت"

، ٣٠١، وشرح الشافية ص١٠/ ٤، ٣، وابن يعيش ٢/ ٢٢٣ذكر يف احملتسب البن جين : مواضعه
  .١/ ٢٣ومهع اهلوامع 

)٣/١٥٤٦(  

  

  أمهيت خندف وإلياس أيب
  .أم بينة األمومة: يف قوهلمفاهلاء يف أمهات وأمهة زائدة؛ لسقوطها 

وأجيب جبواز أصالتها، ويكون أمهة فُعلَة حنو أة، وقد أجاز ذلك ابن السراج، ويقويه حكاية صاحب 
تأمهت أما، مبعىن اختذت أما، مث حذفت اهلاء فبقي أم، ووزنه فُع، أو تكون أمهة وأم من باب : العني



خالف الظاهر، وأن حكاية صابح العني تأمهت ال حيتج سبِط وسبطَر، وضعف هذا اجلواب بأنه على 
: ا؛ ألن يف كتاب العني اضطرابا ال خيفى، وكان الفارسي يعرض عنه، ويرد على املربد أيضا قوهلم

وال جواب عنه إال دعوى الغلط ممن قاله؛ ألنه : فاهلاء فيه زائدة لسقوطها يف أراق إراقة، قالوا" أهراق"
  .، فأدخل اهلمزة عليها فأسكنت١هراق توهم أا فاءملا أبدل اهلمزة يف 

  .هي زائدة يف هركَولة، وهي العظيمة الوركني، ألا تركُل يف مشيتها: وقال اخلليل
 ألن األول من البلع، -٢وهو الطويل- وهجرع -وهو األكوع-إا زائدة يف هبلَع : وقال أبو احلسن

  . وما قاله يف هبلع أقرب-سهلوهو املكان ال-والثاين من اجلرع 
  .، وذكروا ألفاظا أخر ال نطول ا لعدم شهرا٣وذهب بعضهم إىل أا زائدة يف سهلَب

  . ليس جبيد-كما فعل املصنف-تبني مما تقدم أن ذكر هاء السكت يف حروف الزيادة : الثاين
__________  

  .فاء الكلمة:  أي١
  . ومها عنده هفلع٢
  .الطويل:  السهلب٣

)٣/١٥٤٧(  

  

والالم يف اإلشارة املشتهره  
لتوكيد اإلشارة، : مل تطرد زيادة الالم إال يف أمساء اإلشارة حنو ذلك وتلك، وزيادة هذه الالم، قيل

  .للداللة على البعد: وقيل
  :تنبيه

  :زيادة الالم على ضربني
وهو املتباعد - وفَحجل -س الذكروهي رأ-أن تزاد يف الكلمة مبنية عليها كزيادا يف فَيشلَة : أحدمها

فَيشة وأفحج وهيق :  لسقوطها يف قوهلم-مبعىن عبد- وعبدل -وهو ذكر النعام- وهيقَل -الفخذين
وعبد، وأجاز ابن جين يف فيشلة وهيقل أصالة الالم، ويكون مادتني، ونقل عن أيب احلسن أن الم عبدل 

والالم تزاد يف عبدل وحده : شمي، وقال يف األوسطعب: وهو مركب من عبد اهللا كما قالوا. أصل
  .ومجعه عبادلة

  .فيكون لألخفش قوالن: قيل
أن تزاد ملعىن مل تنب الكلمة عليها، وهي الم اإلشارة، وهذا ال يعين أن : والضرب الثاين لزيادة الالم

  .كما تقدم يف هاء السكت. يذكر هنا



  :تنبيه
 ومل يذكر السني، وهي تزاد باطراد مع التاء يف االستفعال ذكر يف النظم تسعة من حروف الزيادة

  .وفروعه
 وليس جبيد؛ ألا مل تزد يف بنية الكلمة، -وهي الكسكسة-وبعد كاف املؤنثة حنو أكرمتكس : قيل

ويلزم من عد سني الكسكسة أن يعد شني الكشكشة، وال تطرد زيادا فيما سوى ذلك بل حيفظ 
 فإن أصله أطاع يطيع، -بقطع اهلمزة، وضم أول املضارع- وسني أسطاع -مبعىن قدمي-كسني قدموس 

والسني زائدة، هذا مذهب البصريني، والعذر للمصنف أن السني ال تطرد زيادا إال يف موضع واحد، 
  .فكأنه اكتفى بذلك" وحنو االستفعال: "وقد مثل به يف زيادة التاء؛ إذ قال

  تبين حجة كحظلَتإن مل ... وامنع زيادة بال قد ثبت 

)٣/١٥٤٨(  

  

مىت وقع شيء من هذه احلروف العشرة خاليا عما قيدت به زيادته، فهو أصل وال يقبل دعوى : أي
إذا تأذت من أكل احلنظل؛ فلذلك " حظلت اإلبل: "زيادته إال بدليل، كسقوط نون حنظل يف قوهلم

 ثالثة، وقد تقدمت أمثلة كثرية مما ١"زائدة"ا كو: حكم بزيادا مع أا قد خلت من قيد الزيادة، أعين
  .واهللا أعلم. حكم فيه بالزيادة لدليل مع خلوه من قيد الزيادة، فلتراجع

__________  
  . أ١

)٣/١٥٤٩(  

  

  :فصل يف زيادة مهزة الوصل
  :أنه من تتمة الكالم على زيادة اهلمزة، وهو مشتمل على مقصدين: مناسبة هذا الفصل ملا قبله

  .تعريف مهزة الوصل لتمتاز عن مهزة القطع: لاألو
  .بيان أحكامها: والثاين

  :أحدمها بالرسم، واآلخر باحلصر، وقد أشار إىل رمسها بقوله: أما تعريفها، فله طريقان
 تثْبوا... للوصل مهزة سابق ال يثْبِتتي به كاسدإال إذا ابت  

تثبت ابتداء، ومهزة القطع هي كل مهزة تثبت أن مهزة الوصل هي كل مهزة تسقط وصال و: وحاصله
  :وصال وابتداء، وقد اشتمل كالمه على فوائد



حيتمل أن : هذا هو الصحيح، وقيل" للوصل مهز: "أن مهزة الوصل وضعت أوال مهزة؛ لقوله: األوىل
  .إىل احلركةيف االستفهام ملا مل يضطر " آلرجل؟: " ثبوا ألفا يف حنو١"إىل"يكون أصلها األلف، أال ترى 

أن مهزة الوصل ال تكون إال سابقة؛ ألنه إمنا جيء ا وصلة إىل االبتداء بالساكن؛ إذ االبتداء به : الثانية
  .متعذر
  :٢أن إثبات مهزة الوصل يف الدرج ال جيوز إال يف ضرورة شعر، كقوله: الثالثة

__________  
  . ب١
  .هو قيس بن اخلطيم، وهو من الطويل:  قائله٢

  :هومتام
  بنث وتكثري الوشاة قمني

" قمني" من نث احلديث ينثُّه بالضم نثا إذا أفشاه -بالباء اجلارة وفتح النون وتشديد الثاء-" بنث: "اللغة
  .بنت وإفشاء احلديث قمني: ويروى. خليق بذلك وحري: أي

لة وقعت فعل فاعل جاوز، واجلم" سر"مفعول به " االثنني"فعل ماض " جاوز"للشرط " إذا: "اإلعراب
خرب إن " قمني"الفاء واقعة يف جواب الشرط وإن وامسها وهو الضمري الراجع إىل السر " فإنه"الشرط 

  .مضاف إليه" الوشاة"عطف عليه " وتكثري"يتعلق به " بنث"
  .حيث أثبت مهزة الوصل يف الدرج للضرورة" اإلثنني: "قوله: الشاهد
، وشرح شواهد الشافية ٩/ ١٣٧، ١٩ابن يعيش ، و٢/ ١١ذكره السيوطي يف اهلمع : مواضعه

  .١٨٣ص

)٣/١٥٥٠(  

  

  ... ........................إذا جاوك اإلثنني سر فإنه 
  :١وكثر ذلك يف أوائل أنصاف األبيات كقوله

  اتسع اخلرق على الراقع... ال نسب اليوم وال خلة 
  :تنبيه

: أضيفت إىل الوصل اتساعا، وقيل: صل، فقيلاختلف يف تسميتها مهزة الوصل مع أا تسقط يف الو
ألا يتوصل ا إىل النطق : ألا تسقط يف الدرج فتصل ما بعدها إىل ما قبلها، خبالف مهزة القطع، وقيل

  .بالساكن
  :مث أشار إىل حصر مواضعها، وهي ستة أنواع



  :الفعل اخلماسي والسداسي، وإليهما أشار بقوله: األول
__________  

  .أليب عامر جد العباس بن مرداس، وهو من السريع: هو أنس بن العباس بن مرداس، وقيل:  قائله١
  . أي وال صداقة-بضم اخلاء-" وال خلة"الذي يصلح موضع الفساد من الثوب " الراقع: "اللغة
رق ال نسب وال قرابة اليوم بيننا وقد تفاقم األمر حبيث ال يرجى خالصه فهو كاخل: يقول الشاعر: املعىن

  .الواسع يف الثوب ال يقبل رقع الراقع
  .استع اخلرق على الراتق: وروى أبو علي القايل

ظرف متعلق مبحذوف " اليوم"امسها مبين على الفتح يف حمل نصب " نسب"نافية للجنس " ال: "اإلعراب
" ال"اسم معطوف على نسب بالنظر إىل حمل " خلة"الواو عاطفة، وال زائدة لتأكيد النفي " وال"خربها 

  .جار وجمرور متعلق بقوله اتسع" على الراقع"فاعل " اخلرق"فعل ماض " اتسع"الذي هو النصب 
  .حيث أثبت فيه مهزة الوصل يف الدرج للضرورة" اتسع: "قوله: الشاهد
النافية للجنس، واألمشوين، " ال"، وابن الناظم وابن هشام يف ٢/ ٢٢٩ذكره ابن عقيل : مواضعه

، وابن يعيش ١/ ٣٤٩، وسيبويه ٢/ ٢٢١، ١٤٤، ويف اهلمع ٤٠ح األلفية صوالسيوطي يف شر
٩/ ١٣٨، ٢/ ١١٣، ١٠١.  

)٣/١٥٥١(  

  

  أكثر من أربعة حنو انجلَى... وهو لفعل ماضٍ احتوى على 
  .اجنلى وانطلق واستخرج: فكل مهزة افتتح ا فعل ماض زائد على أربعة أحرف، فهي مهزة وصل حنو

  .١اجنلى وانطلق واستخرج:  من كل فعل زائد على ثالث حنوفعل األمر: الثاين
  ".واألمر: "بقوله: وإليه اإلشارة

: االنطالق واالستخراج، وإليه اإلشارة بقوله: مصدر الفعل الزائد على أربعة أحرف حنو: الثالث
  .قيد لألمر واملصدر كليهما" منه: "وقوله" واملصدر"

  : ثاين مضارعه لفظا، وإليه اإلشارة بقولهاألمر من كل فعل ثالثي يسكن: الرابع
  أمر الثالثي كاخش وامضِ وانفذا... وكذا .......................... 

قُم، : فإن حترك ثاين مضارعه لفظا مل حيتج إىل مهزة الوصل ولو سكن تقديرا، كقولك يف األمر من يقوم
إا يسكن ثاين مضارعها لفظا، خذ وكل مر، ف: رد، ويستثىن من ذلك: عد، ومن يرد: ومن يعد

  .واألكثر يف األمر منها حذف الفاء واالستغناء عن مهزة الوصل
  ".أمر الثالثي: "أطلق يف قوله: فإن قلت



كأنه اكتفى بتقييد األمثلة، وقد مثل مبا سكن ثاين مضارعه، وإمنا مثل بثالثة أفعال؛ ليمثل مبفتوح : قلت
  .العني ومكسورها ومضمومها

  : وقد ذكرها يف قوله٢"مصادر"عشرة أمساء غري : اخلامس
  ويف اسم است ابن ابنم سمع

بِعواثنني وامرئ وتأنيث ت  
املذكور أول البيت اآليت، " امين"يعين به ابنة واثنتني وامرأة، والعاشر " وتأنيث"فهذه تسعة ألن قوله 

  على أن افتتاح هذه األمساء العشرة" مسع: "ونبه بقوله
__________  

  . أ١
  . أ، ج٢

)٣/١٥٥٢(  

  

  :مزة الوصل غري مقيس، وإمنا طريقه السماع؛ وذلك أن الفعل ألصالته يف التصريف استأثر بأمور منها
، فإذا اتفق االبتداء ا زادوا مهزة الوصل لإلمكان مث محلت مصادر ١بناء بعض أمثلته على السكون

  .اهلمزةتلك األفعال على أفعاهلا يف إسكان أوهلا، واجتالب 
وهذه األمساء العشرة ليست جارية على أفعال، فكان مقتضى القياس أن تبنى أوائلها على احلركة، 

  .ويستغىن فيها عن مهزة الوصل
  فما وجه إسكان أوائلها حىت احتيج إىل مهزة الوصل؟: فإن قلت

ماهلا فسكن أوائلها ألا أمساء معتلة سقطت أواخرها لالعتالل، وكثر استع: قال بعض النحويني: قلت
  .انتهى. لتكون مهزة الوصل عوضا مما أسقط منها

  .وقد دعت احلاجة هنا إىل الكالم على هذه األمساء
أصله مسو كقفل، فحذفت المه ختفيفا، وسكن أوله : فأصله مسو كقنو كذا قال سيبويه، وقيل": اسم"أما 

ني مشتق من السمو، وعند الكوفيني من نقل سكون امليم إىل السني، وهو عند البصري: ملا مر، وقيل
الوسم، ولكنه قُلب، فأخرت فاؤه فجعلت بعد الالم، وجاءت تصاريفه على ذلك، واخلالف يف هذه 

  .املسألة شهري، فال نطول به
 ودليل حتريك العني مجعه على أفعال، ودليل فتحها أن -بفتح الفاء والعني-فأصله سته ": است"وأما 

 حني حذفوا -بفتح الفاء-سه : ثر، فال يعدل عنه لغري دليل، ودليل فتح فائه قوهلماملفتوح العني أك
  .است وسه وست: العني، وفيه ثالث لغات



 ودليل فتح -بفتحها-بنون، ويف النسب بنوي : فأصله بنو، ودليل فتح فائه قوهلم يف مجعه": ابن"وأما 
  .عينه مجعه على أفعال

  ه واو؟ما الدليل على أن الم: فإن قلت
__________  

  .بناء أوائل بعض أمثلته:  أي١

)٣/١٥٥٣(  

  

  :ذكروا لذلك ثالثة أوجه: قلت
  .أن الغالب على ما حذفت المه الواو دون الياء: أحدها
  .الفتوة، والم فىت ياء: البنوة، واعترض بأن البنوة ال دليل فيها؛ ألم قالوا: أم قالوا: الثاين

بنت، فأبدلوا التاء من المها، وإبدال التاء من الواو أكثر من إبداهلا من : نثهأم قالوا يف مؤ: الثالث
  .الياء

  .وذهب بعضهم إىل أن الم ابن ياء، واشتقه من بىن يبين
  :١فهو ابن زيدت فيه امليم للمبالغة، كما زيدت يف زرقم، قال الشاعر": ابنم"وأما 

  أن أكون هلا ابنماأبى اهللا إال ... وهل يل أم غريها إن ذكرتها؟ 
  .فأصله ثنيان؛ ألنه من ثنيت، فحذفت المه، وسكن أوله، وجيء مزة الوصل": اثنان"وأما 
فهو اسم تام مل حيذف منه شيء، إال أنه ملا كان جيوز ختفيف مهزته بنقل حركتها إىل ": امرؤ"وأما 

  .هالساكن قبلها مع األلف والالم حنو املرء أعلوه لذلك، ولكثرة استعمال
__________  

  .هو املتلمس وامسه جرير بن عبد املسيح، وهو من الطويل:  قائله١
  .منع أال أكون إال ابنا هلا: أي" أيب اهللا: "اللغة

" غريها"مبتدأ مؤخر " أم"جار وجمرور خرب مقدم " يل"الواو للعطف وهل لالستفهام " وهل: "اإلعراب
ول واجلملة يف حمل جزم فعل الشرط، واجلواب فعل وفاعل ومفع" ذكرا"شرطية " إن"صفة ألم 

فعل مضارع ناقص " أكون"مصدرية " أن"فاعل " اهللا"فعل ماض " أبى"حمذوف دل عليه الكالم السابق 
  .منصوب ألنه خرب أكون" ابنما"إال كوين ابنا هلا، ألمي : منصوب بأن وامسها ضمري، والتقدير

  .فيه امليم للمبالغة كما زيدت يف زرقم وشجعمفإن أصله ابن زيدت " ابنما: "قوله: الشاهد
، واخلصائص ٢/ ٩٣، واملقتضب للمربد ٩/ ١٣٣، وابن يعيش ٢/ ٨١٦ذكره األمشوين : مواضعه

  .٢/ ١٨٢، ١/ ٥٨البن جين 



)٣/١٥٥٤(  

  

وأما تأنيث ابن واثنني وامرئ، فالكالم عليها كالكالم على مذكراا، والتاء يف ابنة واثنتني للتأنيث 
لتاء يف امرأة، خبالف التاء يف بنت وثنتني، فالتاء فيهما بدل من الم الكلمة؛ إذ لو كانت للتأنيث مل كا

  .بنتا وأختا: لو مسيت ما رجال لصرفتهما، يعين: يسكن ما قبلها، ويؤيد ذلك قول سيبويه
  فإذن نفهم من الكلمة التأنيث؟: فإن قيل

  .تأنيث مستفاد من نفس الصيغة، ونقلها من بناء إىل آخرأجاب ابن يعيش يف شرح املفصل بأن ال: قلت
وذلك أن أصل بنت بنو فنقلوه إىل فعل أحلقوه جبذع بالتاء، كما أحلقوا أختا بالتاء بقفل فصارت الصيغة 

  .علما للتأنيث؛ إذ كان هذا علما اختص بالتأنيث
طع وصل، هذا مذهب فهو اسم مشتق من اليمن، وهو خمصوص بالقسم ومهزته ق": امين"وأما 

  :البصريني، وذهب الكوفيون إىل أا مهزة قطع، وهو عندهم مجع ميني، ورد مذهبهم بثالثة أوجه
  .أنه لو كان مجعا مل تصح كسرة مهزته، وقد مسع كسرها: أحدها
  .ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت: أنه قد مسع حذف مهزته نثرا يف قول عروة بن الزبري: الثاين

أنه لو كان مجعا مل يتصرف فيه حبذف بعضه؛ ألن ذلك يف اجلموع غري معروف، وفيه اثنتا : والثالث
  :عشرة لغة، مجعها ابن مالك رمحه اهللا يف بيتني، ومها

  أو قل م أو من بالتثليث قد شكال... مهز امي وامين فافتح واكسر أو إم قُل 
  تستوف ما نقالإليه يف قسم ... وامين اختم به، واهللا كال أضف 

حرف " مهز أل: "ومشل قوله" مهزة أل كذا: "مهزة حرف التعريف وهي امشار إليها بقوله: السادس
التعريف واملوصولة والزائدة، ومذهب اخلليل أن مهزة أل مهزة قطع وصلت لكثرة االستعمال، وهو 

. أهل اليمن مهزة وصل أيضااختيار املصنف يف غري هذا املوضع، ومهزة أم اليت هي بدل من أل يف لغة 
  :فهذا متام املقصد األول، وأما املقصد الثاين فيشتمل على مسائل

)٣/١٥٥٥(  

  

اجتلبت ساكنة مث حركت : اختلف يف مهزة الوصل هل أصلها السكوت أو احلركة؟ فقيل: األوىل
جتلبت متحركة، ا: بالكسر الذي جيب اللتقاء الساكنني، وإليه ذهب الفارسي واختاره الشلوبني، وقيل

  .وهو قول سيبويه، وهو الظاهر
اعلم أن مهزة الوصل تفتح يف موضعني يف حرف التعريف وامين، وقد ذكر كسرها يف امين، : الثانية

اغزي يا : واملقدرة حنو" اسكن"ضمة أصلية موجودة أو مقدرة باملوجودة حنو : وتضم يف غريمها، قيل



الضم : حنو اغزي مما عرض إبدال ضمة ثالثه كسرة وجهنيهند، فإن أصله اغزوي، وذكر الشارح يف 
والضم هو املختار، وحكى ابن جين كسر اهلمزة يف حنو اخرج مما ضمته الزمة وهي لغة : والكسر، قال

  .رديئة، ويشم الضم قبل الضمة املشمة يف حنو اختري وانقيد على لغة اإلمشام، وتكسر فيما سوى ذلك
 أصل حركة مهزة الوصل أن تكون كسرة، وإمنا فتحت يف بعض املواضع مذهب البصريني أن: الثالثة

ختفيفا، وضمن إتباعا، وذهب الكوفيون إىل أا كسرت يف حنو اضرب تبعا لثالث الفعل، وضمت يف حنو 
تبعا لثالث الفعل أيضا، ورد عليهم أنه ينبغي أن تفتح يف حنو اعلم، وأجيب بأا لو فتحت فيما " اسكن"

  .توح اللتبس األمر باخلربثالثه مف
قد علم أن مهزة الوصل إمنا جيء ا للتوصل إىل االبتداء بالساكن، فإذا حترك ذلك الساكن : الرابعة

، ١ستر: استغين عنها، حنو استتر، إذا قصد إدغام تاء االفتعال فيما بعدها نقلت حركتها إىل الفاء فقيل
  إال أن الم التعريف إذا

__________  
مضعف العني، والفرق بينهما من " ستر: "هذا املاضي بعد النقل وحذف مهزة الوصل بقولك يلتبس ١

  :ثالثة أوجه
  .بتشديد العني-وزنه فعل : أن هذا املاضي احملذوف مهزة وصله وزنه افتعل، واآلخر: األول
اآلخر  ومضارع -بفتح ياء املضارعة كيستتر الذي هو أصله-أن مضارع هذا املاضي يستر : والثاين
  .بضم ياء املضارعة كيقتل، بتشديد التاء مكسورة-يستر 

  .أن مصدر هذا املاضي احملذوف مهزة الوصل ستارا ومصدر املضعف العني تستري مثل تقتيل: والثالث

)٣/١٥٥٦(  

  

  ".أحلمر: "نقلت حركة اهلمزة إليها يف حنو األمحر، فاألرجح إثبات اهلمزة، فتقول
  ه وبني ستر؟فما الفرق بين: فإن قلت

  .النقل لإلدغام، أكثر من النقل لغري اإلدغام: قلت
إذا دخلت مهزة االستفهام على مهزة الوصل، حذفت مهزة الوصل لالستغناء عنها إن كانت : اخلامسة

 أصله اصطفى مزة وصل ١} أَصطَفَى الْبنات علَى الْبنِني{: مكسورة أو مضمومة، املكسورة حنو
" أضطر الرجل؟: "دخلت مهزة االستفهام حذفت مهزة الوصل، واملضمومة حنو قولكمكسورة، فلما 

أصله اضطر مزة مضمومة، فلما دخلت مهزة االستفهام حذفت أيضا، وإن كانت مفتوحة مل حتذف بل 
، ٢} الذَّاكرِين{: تبدل ألفا، أو تسهل بني اهلمزة واأللف، وقد قرئ بالوجهني يف مواضع من القرآن حنو

  :٣ومن التسهيل قول الشاعر



  أو انبت حبل أن قلبك طائر... أأحلق إن دار الرباب تباعدت 
__________  

  . من سورة الصافات١٥٣ اآلية ١
  . من سورة األنعام١٤٣ من اآلية ٢
  .لعمرو بن أيب ربيعة، وهو من الطويل: هو حسان بن يسار التغليب، وقيل:  قائله٣

: معروف ويراد به هنا" حبل"انقطع " انبت"صارت بعيدة عنك " تباعدت "اسم امرأة" الرباب: "اللغة
  .العهد وأسباب املودة والصلة

أخربين وأصدقين إذا تباعدت عنك دار الرباب أو انقطع ما بينكما من أواصر األلفة واحملبة وعهد : املعىن
 عن شدة اضطرابه اإلخاء، هل احلق أن قلبك يطري معها، ويذهب عقلك حزنا عليها؟ وكىن بذلك

  .وخفقانه
اهلمزة األوىل لالستفهام، والثانية أداة التعريف، واحلق منصوب على الظرفية متعلق " أأحلق: "اإلعراب

" الرباب"فاعل لفعل حمذوف هو فعل الشرط يفسره تباعدت " دار"شرطية " إن"مبحذوف خرب مقدم 
فعل ماض والتاء للتأنيث " اعدتتب"مضاف إليه وجواب الشرط حمذوف يدل عليه سياق الكالم 

" حبل"فعل ماض " انبت"حرف عطف " أو"والفاعل ضمري واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب مفسرة 
خرب أن مرفوع " طائر"امسها وضمري املخاطب مضاف إليه " قلبك"حرف توكيد ونصب " أن"فاعل 

  .أيف احلق طريان قلبك: لتقديربالضمة الظاهرة، وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، وا
حيث نطق الشاعر مزة أل يف هذه الكلمة بني األلف واهلمزة مع القصر، وهذا " أأحلق: "قوله: الشاهد

  .هو التسهيل وهو القليل
، وابن ٢/ ٤٠٦، وابن عقيل ٤/ ٢٤٤، وابن هشام يف شرح األلفية ٣/ ٨١٨ذكره األمشوين : مواضعه

  .١/ ٤٦٨الناظم، وسيبويه 

)٣/١٥٥٧(  

  

  .واإلبدال هو أرجح الوجهني
  مل أبدلت أو سهلت، وكان القياس أن حتذف كما حذفت املضمومة واملكسورة؟: فإن قلت

إمنا ترك مقتضى القياس يف املفتوحة؛ ألن حذفها يوقع يف التباس االستفهام باخلرب الحتاد حركتها : قلت
  :وحركة مهزة االستفهام، وإىل ذلك أشار بقوله

  مدا يف االستفهام أو يسهل... ويبدل .............. .....
  آمين اهللا ميينك؟: فهل جيري الوجهان يف مهزة امين كقولك: فإن قلت



قد يوهم اختصاصه مزة " ويبدل: "نعم؛ ألن العلة واحدة، وقد نصوا على ذلك، إال أن قوله: قلت
ومهه كالم الكافية، بل هو كالتصريح يعود عليه، وكذلك ي" يبدل"أل؛ ألن الظاهر أن الضمري يف 

  .بذلك
  .واهللا أعلم. واعلم أن الكالم على هذه املسائل يستدعي بسطا، ولكنين أضربت عنه خشية اإلطالة

)٣/١٥٥٨(  

  

  :اجلزء السادس
  :اإلبدال

م ال الغرض من هذا الباب بيان احلروف اليت تبدل من غريها إبداال شائعا لغري إدغام، فإن اإلبدال لإلدغا
  .ينظر فيه يف هذا الباب

  :ويحتاج هنا إىل ثالث مسائل
والفرق بينهما أن البدل ال يكون إال يف موضع املبدل منه، : يف الفرق بني اإلبدال والتعويض: األول

 املعوض منه كتاء عدة، ومهزة ابن، وياء سفَيرج، ١"موضع"كهاء هرقت وحنوه، والعوض يكون يف غري 
  .ا بدل إال جتوزا مع قلتهوال يقال يف هذ

والفرق بينهما أن القلب خيتص حبروف العلة واإلبدال يكون : يف الفرق بني اإلبدال والقلب: والثانية
بدل هو : البدل على ضربني: فيها ويف احلروف الصحيحة، فاإلبدال أعم، والقلب أخص، قال بعضهم

ل هو قلب احلرف نفسه إىل لفظ غريه على ، وبد٣ غريه حنو تاء تخمة وتكأة٢"حرف"إقامة حرف مقام 
معىن إحالته إليه، وهذا إمنا يكون يف حروف العلة ويف اهلمزة أيضا؛ ملقارنتها إياها وكثرة تغيريها، وذلك 

حنو قام، أصله قوم، فاأللف واو يف األصل، وموسر أصله ياء وراس أصل األلف اهلمزة، وإمنا لينت 
  .ب بدل، وليس كل بدل قلبالنربا فاستحالت ألفا، فكل قل

الفرق بني اإلبدال والقلب أن البدل وضع شيء مكان غريه على تقدير إزالة األول، : وقال بعضهم
والقلب هو تصيري الشيء على غري الصورة اليت كان عليها من غري إزالة؛ ولذلك جعل مثل قال وباع 

د فسهل انقالب بعضها إىل بعض، قلبا؛ ألن حروف العلة تقارب بعضها بعضا؛ إذ هي من جنس واح
  وجعل مثل اتعد وحنوه إبداال؛ لتباين حروف الصحة من حروف العلة، فتقول على هذا

__________  
  . أ، ب١
  . أ، ب٢



  . الثقل الذي يصيبك من الطعام، وتاؤه مبدلة من الواو-بضم ففتح- التخمة ٣
  .بدليل توكأت-أصله وكأة العصا، وما يتكأ عليه، والرجل الكثري االتكاء، و: والتكأة

)٣/١٥٦١(  

  

  .يف اتعد وأمثاله أنه كان يف األصل اوتعد، فحذفت الواو وأبدل منها التاء، إال أن الواو انقلبت تاء
وأما قام وأمثاله فيقدر أنه كان يف األصل قوم، مث استحالت الواو ألفا، ال أا حذفت وجعل مكاا 

  .األلف
  .ما عموم وال خصوصوعلى هذا فليس بينه: قلت

اعلم أن اإلبدال لإلدغام، يكون يف مجيع حروف املعجم إال األلف، : يف حصر حروف البدل: والثالثة
جيمع حروف : وأما اإلبدال لغري اإلدغام فيكون يف اثنني وعشرين حرفا، وقد مجعها يف التسهيل قال

  ".عزتهجلد صرف شكس آمن طي ثوب : "البدل الشائع لغري إدغام قولك
: احلاء واخلاء والذال والظاء والضاد والغني والقاف، إال أن قوله: وباقي حروف املعجم ال تبدل وهي

فَشرذْ : "يفهم أن البدل قد يكون يف غريها على سبيل الشذوذ، ومن ذلك قراءة األعمش" الشائع"
ل : ن الدال كما قالواوخرجها ابن جين على أن تكون الذال بدال م.  بالذال املعجمة١"بِهِماذرحلم خ

، واملعىن اجلامع هلما أما مجهوران ومتقاربان، وخرجها الزخمشري على القلب بتقدمي الالم ٢وخرادل
، وقد عد كثري من أهل التصريف حروف اإلبدال اثين عشر حرفا "شذَر مذَر: "على العني، كقوهلم

وأسقط بعضهم الالم، وعدها أحد عشر، ومجعها يف "  يوم أجندتهطال: "ومجعوها يف تراكيب كثرية منها
أنصت يوم : "وزاد بعضهم الصاد والزاي، وعدها أربعة عشر، ومجعها يف قوله" أجد طويت منها: "قوله

: وقال ابن احلاجب" استنجده يوم طال: "وعدها الزخمشري ثالثة عشر، ومجعها يف قوله" زل طاه جد
زِراط وزقْر، يف صراط وصقر، : صاد والزاي ومها من حروف اإلبدال، كقوهلموهو وهم؛ ألنه أسقط ال

؛ ألنه من باب اإلدغام، "اذّكر واظّلم"ورد " امسع"وزاد السني وليست من حروف اإلبدال، فإن أورد 
  .ال من باب اإلبدال ارد

__________  
  . من سورة األنفال٥٧ من اآلية ١
  .لغة يف خردل: ع أعضاءه وافرة، أو قطعه وفرقه، وخرذل اللحمخردل اللحم قط:  يف القاموس٢

)٣/١٥٦٢(  

  



  .استنجده يوم صال زط: وتتبعتها يف كتبهم فلم جتاوز مخسة عشرة، ومجعها يف قوله: قال ابن اخلباز
  .١"حرفا"ال طريق إىل حصرها إىل االستقراء، وقد تقدم أا اثنان وعشرون : قلت

طويت "والضروري يف التصريف هجاء :  ما هو ضروري، وقال يف التسهيلوإمنا يذكر يف هذا الباب
  .وهي مثانية حروف" دائما

فزاد اهلاء كما يف الكافية، وهدأت مبعىن سكنت، وموطيا اسم " أحرف اإلبدال هدأت موطيا: "وقال هنا
 وانكسار ما قبلها، فاعل من أوطأت الرحل إذا جعلته وطيئا، إال أنه خفف مهزته بإبداهلا ياء؛ النفتاحها

وإمنا اقتصر على هذه التسعة؛ ألا اليت ال يستغىن عن ذكرها يف التصريف، وما عدا هذه التسعة فإبداله 
قال . ، وإما لغة قليلة كإبدال اجليم من الياء املشددة يف الوقف٢أصيالل" أصيالن: "إما شاذ كقوهلم يف

أن يذكر يف كتب اللغة، ال يف كتب التصريف، وإمنا وهذا النوع من اإلبدال جدير ب: يف شرح الكافية
ينبغي أن يعد يف اإلبدال التصريفي ما لو مل يبدل أوقع يف اخلطأ أو خمالفة األكثر؛ فاملوقع يف اخلطأ 

  .سقَّاية: مول، واملوقع يف خمالفة األكثر، كقولك يف سقَّاءة: كقولك يف مال
  :تنبيه

  .لتصاريف إىل املبدل منه لزوما أو غلبةيعرف اإلبدال بالرجوع يف بعض ا
  .٣حنو جدف، فإن فاءه بدل من ثاء جدث؛ ألم قالوا يف اجلمع أجداث، بالثاء فقط: األول
أفلت، فإن طاءه بدل من التاء؛ ألن التاء أغلب فيه يف االستعمال، فإن مل يثبت : أي" أفْلَط"حنو : والثاين

  :، حنوذلك يف ذي استعمالني فهو من أصلني
__________  

  . أ، ب١
  .تصغري أصالن مجيع أصيل، وهو الوقت بعد العصر إىل املغرب:  أصيالن٢
  .أَجدث وأجداث: القرب، ومجعه:  اجلدث٣

)٣/١٥٦٣(  

  

وقال ابن . إن اهلمزة بدل من الواو؛ ألن مجيع تصاريف الكلمة جاءت بالوجهني: أرخ وورخ، ال تقول
  .١ورِث ووارِث وموروث: بكثرة اشتقاقه كتراث، فإن أمثلة اشتقاقهيعرف البدل : احلاجب

  :٢يف األرانب، وأنشد سيبويه" األراين"يف الثعالب، و" الثَّعالي: "وبقلة استعماله كقوهلم
  من الثعايل ووخز من أرانيها... هلا أشارير من حلم تتمره 

، والذي "شرائع"يف " شراعي: "عالة مث قلب؛ فيكون كقوهلموحيتمل أن يكون الثعايل مجع ثُ: قال ابن جين
  .قاله سيبويه أوىل؛ ليكون كأرانيها، وأيضا فإن ثُعالة اسم جنس ومجع أمساء األجناس ضعيف



  .علم جنس: يعين بقوله اسم جنس
 وبكونه فرعا واحلرف زائد كضويرب تصغري ضارب؛ ألنه ملا علم األصل علم أن هذه الواو مبدلة من

  .األلف
__________  

كغراب املال املوروث، أصله وراث، استثقلوا الواو املضمومة يف أول الكلمة فأبدلوها تاء :  التراث١
  .إبداال غري قياسي

-هو أبو كاهل النمر بن تولب اليشكري، يصف فرخة عقاب تسمى غبة كانت لبين يشكر :  قائله٢
  .من البسيط وهو -وهي بالغني املعجمة وفتح الباء املشددة

-من مترت اللحم، والتمر " تتمره"قطع قديد من اللحم " أشارير"الضمري يرجع إىل الفرخة " هلا: "اللغة
  .شيء قليل" وخز" إذا جففتهما -بالتاء

جار " من حلم"مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة " أشارير"جار وجمرور خرب مقدم " هلا: "اإلعراب
فعل والفاعل ضمري مستتر فيه واهلاء مفعول به، والضمري يرجع إىل اللحم، " تتمره"وجمرور ومن بيانية 

عطف " ووخز"جار وجمرور يف حمل رفع صفة لقوله أشارير " من الثعايل"واجلملة يف حمل جر صفة حلم 
  .جار وجمرور يف حمل رفع صفة لقوله ووخز" من أرانيها"على أشارير 

أصلهما من الثعالب، ومن أرانبها مجع أرنب، فأبدلت الباء املوحدة فإن " الثعايل وأرانيها: "قوله: الشاهد
  .فيهما ياء
  .١/ ٣٤٤، وسيبويه ١/ ١٨١، واهلمع ١٠/ ٢٤، وابن يعيش ٣/ ٨٢٤ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٥٦٤(  

  

  .وبكونه فرعا وهو أصل كُمويه، فإنه تصغري ماء، فلما صغر على مويه علم أن اهلمزة مبدلة من هاء
حيكم بأن أصله أراق؛ ألنه لو مل يكن كذلك لوجب أن يكون وزنه " هراق"وبلزوم بناء جمهول حنو 
  .هفَعل، وهو بناء جمهول

  قد علم أن حروف البدل هي اليت تبدل من غريها، فما احلروف اليت تبدل هذه منها؟: فإن قلت
  :ستعرف بالتفصيل الذي يذكره الناظم بقوله: قلت

  فأبدل اهلمزة من واو ويا........... ... ............
  .... ... ......................آخرا إثر ألف زيد 

  :شروع يف ذلك التفصيل
. فاهلمزة تبدل كثريا من الواو والياء واأللف، وقليال من اهلاء والعني، ومل يذكرمها يف النظم لقلتهما



مويه، ومثال إبداهلا من العني : أمواه، ويف التصغري: معفمثال إبداهلا من اهلاء ماء، أصله ماه لقوهلم يف اجل
، وذهب بعضهم إىل أن اهلمزة يف هذا أصل من أب مبعىن يأ؛ ألن "عباب حبر"يف " أُباب حبر: "قوهلم

  .البحر يتهيأ ملا يزجر به، وإىل هذا ذهب ابن جين
  .وأما إبداهلا من حروف اللني فمنه جائز ومنه واجب ومنه شاذ

لواجب إبدال اهلمزة من كل واو أ ياء تطرفت بعد ألف زائدة حنو كساء ورداء أصلهما كساو فمن ا
  .ورداي، فأبدلت الواو يف األول والياء يف الثاين ملا ذكر

  .تعاون وتباين: وقد فهم من اشتراط التطرف أما إذا مل يتطرفا ال يبدالن مهزة حنو
واو، : "بعد ألف غري زائدة مل يبدال؛ لئال يتوالَى إعالالن حنوومن اشتراط زيادة األلف، أما لو تطرفا 

  ".وآي

)٣/١٥٦٥(  

  

  :تنبيهات
فإن كانت هاء التأنيث غري " بناء وبناءة: "هذا اإلبدال مستصحب مع هاء التأنيث العارضة حنو: األول

أا مل :  على التاء، أي؛ ألن الكلمة بنيت"هداية، وسقاية، وعالوة، وعداوة: "عارضة امتنع اإلبدال حنو
: ورمبا صح مع العارضة وأبدل مع الالزمة، فاألول كقوهلم يف املثل: تبن على مذكر، قال يف التسهيل

 أشبه ما بين على هاء التأنيث، ومنهم -واألمثال ال تغري- ألنه ملا كان مثال ١"اسقِ رقَاشِ فإا سقَّاية"
  .٢يف صالية" صالَءة: " كحاله يف غري املثل، والثاين كقوهلم-باهلمز-" فإا سقّاءة: "من يقول

حكم عالمة التثنية حكم هاء التأنيث يف استصحاب هذا اإلبدال ما مل تنب الكلمة على التثنية، : الثاين
  .ومها طرفا العقال" عقَلْته بِثَنايين: "وذلك قوهلم

 إذا رمخته على لغة ٣يف النسب" غَاوِي"ليه مثل قد اعترض ضابط اإلبدال املذكور بأنه يرد ع: الثالث
 من غري إبدال، مع اندراجه يف الضابط املذكور، وإمنا -بضم الواو-" يا غَاو: "من ال ينوي، فإنك تقول

  :مل يبدل لوجهني
  .أنه قد أعل حبذف المه، ومل جيمع فيه بني إعاللني: أحدمها
من واو أو ياء : ال يعل حنو واو، وإصالح الضابط أن يقالأنه ملا رخم على هذه اللغة شابه ما : والثاين

  .هي الم الكلمة، أو ملحق ا
أبدلت الياء والواو مهزة، وهو ظاهر كالم املصنف، وقال : اختلف يف كيفية هذا اإلبدال، فقيل: الرابع

كساو : يلأبدل من الواو والياء ألف مث أبدلت األلف مهزة، وذلك أنه ملا ق: حذَّاق أهل التصريف
  ورِداي، حتركت الواو والياء بعد



__________  
  .أحسن إليه إلحسانه:  هذا مثل يضرب للمحسن أي١

  .سقا بال ياء وهاء، وعليه فال شاهد فيه: وسقاية بفتح السني وتشديد القاف، ويروى
  .الصالية ويهمز اجلبهة:  قال يف القاموس-بفتح الصاد وختفيف الالم- الصالية ٢
إذا نودي " غاويا"قيد يف الكالم، وليس األمر على هذا الظاهر، فإن " يف النسب: "أن قوله ظاهره ٣

ليست متطرفة، " يا غاو"بعد صريورته علما ورخم، قيل فيه ذلك على لغة من ينتظر على أن الواو يف 
  .بل هي حشو، وذلك ألن احلذف عارض، واحملذوف مراعى

)٣/١٥٦٦(  

  

 األلف الزائدة وليست حباجز حصني لسكوا وزيادا، وانضم إىل ذلك فتحة، وال حاجز بينهما إال
 فالتقى ساكنان، فقلبت األلف -محال على باب عصا ورحا-أما يف حمل التغيري وهو الطرف، فقلبا ألفا 

  .الثانية مهزة؛ ألا من خمرج األلف
ما فيه، فإذا تطرفت األلف بعد ليس هذا اإلبدال خمصوصا بالواو والياء، فإن األلف تشاركه: اخلامس

مما ألفه للتأنيث، فإن اهلمزة يف هذا النوع بدل من ألف " صحراء: "ألف زائدة وجب قلبها مهزة حنو
لكن ألف سكرى غري مسبوقة باأللف فسلمت، وألف صحراء " سكرى"جمتلبة للتأنيث كاجتالب ألف 

  :زة ألا من خمرجها، وقوله يف الكافيةمسبوقة بألف فحركت فرارا من التقاء الساكنني، فانقلبت مه
  من حرف لني آخر بعد ألف

  مزيد ابدل مهزة وذا ألف
  :أعم لشموله األحرف الثالثة

  :وقوله
  فاعل ما أعل عينا ذا اقتفي... ويف ..................... 

  .أي اتبع: ذا إشارة إىل إبدال الواو والياء مهزة، واقتفي
دال الياء والواو مهزة، وهو كل واو وياء وقعت عينا السم فاعل أعلت يف هذا موضع ثان جيب فيه إب

  .قاول وبايع؛ ولكنهم أعلوه محال على فعله: أصلهما" قائل، وبائع: "فعله حنو
فأبدلت اهلمزة من الواو والياء يف اسم الفاعل، كما أبدلت األلف منهما يف الفعل : قال يف شرح الكافية

عاور : عور وصيد، فاسم الفاعل منهما: من حنو" أُعل عينا: "واحترز بقولهقال وباع، : حيث قالوا
وصايد، بالواو والياء، وال يبدالن لصحتهما يف الفعل جريا يف الصحة جمرى واحدا كما جريا يف 

  .اإلعالل جمرى واحدا



)٣/١٥٦٧(  

  

 مهزة اجلمع حنو رسائل وقد أولعت بذلك العامة واللحان من القراء، وكذلك قالوا يف: قال ابن اخلباز
وكتائب وحالئب مجع رسالة وكتيبة وحلوبة إال أن يف الترشيح ما نصه عجائز وقبائل، باهلمزة وال حترك 

وقد جيوز ختفيف اهلمزة يف هذا كله، وقلبها ياء أجازه أبو إسحاق . الياء؛ ألنه ال أصل هلا يف احلركة
  .، انتهىوختفيف اهلمزة قياس مطرد يف هذا وشبهه. الزجاج

  .إنه نقل عن محزة أنه يقف يف مثل ذلك بالياء: فإن قلت
ألن محزة يأخذ باتباع رسم املصحف الكرمي يف ختفيف اهلمز، على أن املختار أن يؤخذ حلمزة يف : قلت

  .ذلك بالتسهيل بني بني، فإن الرسم ال خيالفه
  ل؟فهل جيوز نقط الياء اليت هي صورة اهلمزة يف بائع وقائ: فإن قلت

ال وجه لنقطها؛ ألن صورة اهلمزة ال تنقط إال حيث يكون قياس ختفيفها البدل كما إذا انفتحت : قلت
  .، فإا إذا كتبت على نبة اإلبدال نقطت"منري"وانكسر ما قبلها حنو 

ومر يب يف بعض تصانيف أيب الفتح بن جين أن أبا : قل. نقط الياء من قائل وبائع عامي: ١وقال املطرزي
منقوط " قائل" الفارسي دخل على واحد من املتسمني بالعلم، فإذا بني يديه جزء مكتوب فيه علي

: خطي، فالتفت إىل صاحبه، وقال: هذا خط من؟ فقال: بنقطتني من حتت، فقال أبو علي لذلك الشيخ
  .قد أضعنا خطواتنا يف زيارة مثله، وخرج من ساعته

   يرى يف مثل كالقالئدمهزا... واملد زِيد ثالثا يف الواحد 
هذا موضع ثالث جيب إبدال حرف املد مهزة، وهو كل مدة ثالثة زائدة فإا تبدل مهزة، إذا مجع ما هي 

فاهلمزة فيهن بدل من ألف قالدة وياء صحيفة " ، وصحائف، وعجائز"قالئد"فيه على مثال مفاعل حنو 
  وواو عجوز، ومشل
__________  

. من أهل خوارزم. ن علي بن املطرز أبو الفتح النحوي املشهور باملطرزي هو ناصر بن عبد السيد ب١
قرأ على الزخمشري واملوفق أخطب خوارزم، وبرع يف النحو واللغة والفقه على مذهب احلنفية، ولد يف 

رجب سنة مثان وثالثني ومخسمائة، وصنف شرح املقامات، وخمتصر املصباح يف النحو، واملغرب يف 
غري ذلك، ومات خبوارزم يف يوم الثالثاء حادي عشرين جمادى األوىل سنة عشر شرح املعرب، و

  .وستمائة

)٣/١٥٦٩(  

  



 ألن الواو فيه ليست ٢"قسورة وقساور: " حنو١"من"األلف والواو والياء، واحترز به " املد: "قوله
مفازة ومفاوز، : "ز حنومن أن تكون املدة غري زائدة فإن اإلبدال ال جيو" زِيد: "حرف مد، واحترز بقوله

فإن مسع يف شيء منه اإلبدال مل يقس عليه كمصائب ومنائر، " ومسرية ومساير، ومثوبة ومثاوب
وروي عن " معائش"واألصل فيهما مصاوب ومناور، وقد نطق ذا األصل فيهما، وشذ اهلمز أيضا يف 

ع على مثال قالئد يف احلركات يف كل مج: أي" كالقالئد: "نافع، واملشهور عنه الياء، وقوله يف حنو
  .والسكنات وعدد احلروف

  مد مفاعل كجمع نيفَا... كذا ثاين لينني اكْتنفَا 
هذا موضع رابع جيب فيه إبدال الياء والواو مهزة إذا وقعت ألف التكسري بني حريف علة وجب إبدال 

  :الث صورثانيهما مهزة بشرط أال يفصل من الطرف، فاندرج يف هذا الضابط ث
  .أوائل، بإبدال الواو الثانية مهزة، وهذا باتفاق: فتقول يف مجعه" أول: "أن يكونا واوين حنو: أحدها

  .نيائف باهلمز:  فتقول يف مجعه٣نيف: أن يكونا ياءين حنو: والثانية
-ئد سيائد وصوا: سيد وصائد، فتقول يف مجعهما: أن يكون أحدمها ياء واآلخر واوا حنو: والثالثة
سياود وصوايد، هذا مذهب سيبويه واخلليل ومن وافقهما، وذهب األخفش إىل أن :  واألصل-باهلمز

-نيايف وصوائد وسياود : فقط، وال يهمز يف الياءين، وال يف الواو مع الياء فيقول"اهلمزة يف الواوين 
ظريا، وهو اجتماع  إمنا كان لثقلهما؛ وألن لذلك ن٤" وشبهته أن اإلبدال يف الواوين-على األصل

  الواوين أول كلمة، وأما إذا اجتمعت الياءان أو الياء والواو فال إبدال،
__________  

  ".عن" ب، ج ويف أ ١
  .بال تاء-قسور : األسد، ويقال فيه:  القسورة٢
  .هو الزيادة على العقد من ناف ينيف:  النيف٣
  . ب، ج٤

)٣/١٥٧٠(  

  

  .١"اسم موضع-يينٍ، ويوِمٍ : "لواو أول كلمة فال مهزة حنوألنه إذا التقت الياءان أو الياء وا
 ضياوِن من غري مهزة، والصحيح ما -وهو ذكر السنانري-ضيون "واحتج أيضا بقول العرب يف مجع 

إمنا هو باحلمل على كساء " أوائل: "ذهب إليه سيبويه للقياس والسماع، أما القياس فألن اإلبدال يف حنو
. ٢"ويف رداء وكساء ال فرق بني الياء والواو فكذلك هنا"به من جهة قربه من الطرف ورداء، لشبهه 

 وحكى اجلوهري يف -وهي فيعلة من ساق يسوق-وأما السماع فحكى أبو زيد يف سيقة سيائق باهلمز 



  .باهلمز-تاج اللغة جيد وجيائد، وحكى أبو عثمان عن األصمعي يف مجع عيل عيائل 
ضياون كما قالوا ضيون، وكان :  مع أنه ملا صح يف واحده صح يف اجلمع فقالواوأما ضياون فشاذ

  .قياسه ضين
  فهل يقاس على ضياون ما شاه يف صحة واحده إذا وجد؟: فإن قلت

  .قد ذهب إىل ذلك ناس، والصحيح أنه ال يقاس عليه: قلت
  :تنبيهات

  .الياء، فعلم أنه موافق لسيبويهالواوين والياءين والواو و" لينني: "مشل قوله: األول
اشتراط اتصال املد بالطرف، فلو فصل مبدة ظاهرة حنو طواويس أو " مد مفاعل: "فهم من قوله: الثاين

  :٣مقدرة كقول الراجز
__________  

 وهو اسم قرية باليمن، واسم واد بني -بفتح كل من الياءين-" يني" اسم موضع، هذا راجع إىل ١
يوم أيوم، :  وصف من لفظ اليوم، يقولون-بفتح الياء وكسر الواو-فهو " يوم"ا ضاحك وضوحيك، وأم

  .ليل أليل وشعر شاعر، وما أشبه ذلك:  كما يقولون-بزنة فرح-ويوم 
  . ب، ج٢
يصف الدهر وما لقيه منه حيث كَبِرت سنه واحننت عظامه، وأصابت -هو جندل بن املثىن :  قائله٣

  .ز وهو من الرج-األقذاء عينه
  :وصدره

  =حىن عظامي وأراه ثائري 

)٣/١٥٧١(  

  

  وكَحل العنني بالعواوِرِ..................... ... 
 فحذف الياء ضرورة، فهذا مفصول عن الطرف تقديرا -وهو الرمد-العواوير؛ ألنه مجع عوار : يريد

  :١ كقولهولو اضطر شاعر ففصل مبدة زائدة يف مثال مفاعل مل يتعد ا ووجبت اهلمزة
 ... .....................رمون فيها عيائيلُ أُسود  

  .وهو عكس عواور
" قُوائل: "ال خيتص هذا اإلبدال بتايل ألف اجلمع، بل لو بنيت من القول مثل عوارض قلت: الثالث

خلفته باهلمز، هذا مذهب سيبويه واجلمهور، وخالف األخفش والزجاج فذهبا إىل منع اإلبدال يف املفرد 
  .خبالف اجلمع



  .فكان ينبغي للناظم أن ينبه على هذا: فإن قلت
  .شامل له فإنه مل يقيده باجلمعية" مد مفاعل: "قوله: قلت

__________  
طلب دمه : أثآر وآثار، وثأر به: الدم والطلب به واجلمع: قاتلي، والثأر" ثاثري"قوس " حىن: "اللغة= 

وهو اللحم يرتع من -مجع عوار " العواور"الكحل تزيينا هلا وضع فيها " كحل العينني"وقتل قاتله 
  .ثاغري بدل ثاثري:  وسائل يؤخذ من شجر وجيفف ويوضع يف العني، ويروى-العني

  .كحال على طريق ااز-وقد جعل الشاعر ما فعله الدهر بعينه من األذى والوجع 
مفعول به والياء " عظامي"جع إىل الدهر فعل ماض وفاعله الضمري املستتر فيه الذي ير" حىن: "اإلعراب

فعل " وكحل"أرى تنصب مفعولني والفاعل ضمري مستتر واألول اهلاء والثاين ثاثري " وأراه"مضاف إليه 
جار وجمرور متعلق " بالعواور"مفعول به " العينني"ماض وفاعله ضمري مستتر فيه يعود على الدهر 

  .بكحل
  .العواويرفإن أصله " العواور: "قوله: الشاهد
 وابن الناظم، وسيبويه ٤/ ٢٥٢، وابن هشام ٣/ ٨٢٩ذكره األمشوين يف شرح األلفية : مواضعه

٢/ ٣٧٤,  
  . مضى شرحه يف مجع التكسري١

  .حيث وجبت اهلمزة وفصل مبدة زائدة" عيائيل: "والشاهد فيه قوله

)٣/١٥٧٢(  

  

ر، وهو أال يكون بدال من مهزة، احترز من زاد يف التسهيل إلبدال ثاين اللينني يف ذلك شطرا آخ: الرابع
  :حنو زوايا، وذلك أن ثاين اللينني فيه كان مهزة مث أبدل ياء، وقد بني ذلك بقوله

  الما ويف مثل هراوة جعلْ... وافتح ورد اهلمز يا فيما أُعلْ 
ل مفاعل يف النوعني، أعين ما األلف والالم يف اهلمز للعهد، واملراد اهلمز املبدل مما بعد ألف اجلمع املشاك

استحق اهلمز لكونه مدا مزيدا يف الواحد، وما استحق اهلمز لكونه ثاين لينني اكتنفا مد مفاعل، فيجب 
يف هذين النوعني إذا اعتلت المهما أن خيففا بإبدال كسرة اهلمزة فتحة، مث بإبداهلا ياء فيما المه ياء أو 

 ما المه ياء حنو هدية وهدايا، ومثال ما المه واو مل تسلم يف الواحد واو أو مهزة مل تسلم يف الواحد، مثل
مطية ومطايا، ومثال ما المه مهزة حنو خطيئة وخطايا، واألصل يف مجيع ذلك أن جتمع على فعائل باهلمز 

حنو صحيفة وصحائف، واألصل يف هدايا هدايي بإبدال مدة الواحد مهزة مكسورة فاستثقل ذلك 
كسرة فتحة فصار هدائي، مث قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هداءا، فخفف بإبدال ال



فاستثقل وقوع مهزة عارضة يف مجع بني ألفني وهي من خمرج األلف، فكان ذلك كتوايل ثالث ألفات 
  .فأبدلت اهلمزة ياء فصار هدايا، والعمل يف مطايا كالعمل يف هدايا

 األوىل مبدلة من مدة الواحد والثانية الم -مزتني-زة فأصله خطائئ وأما خطايا وحنوه مما المه مه
الكلمة فوجب إبدال الثانية ياء الجتماع مهزتني، مث فتحت األوىل مث قلبت الثانية ألفا مث أبدلت األوىل 

ياء كما سبق يف هدايا، هذا مذهب سيبويه ومجهور البصريني، وذهب اخلليل إىل أن مدة الواحد ال تبدل 
يف هذا مهزة لئال يلزم اجتماع مهزتني، بل يقلب بتقدمي اهلمزة على الياء فيصري خطائي، مث يعل كما 

  .تقدم، واعترض بأن القياس قلب الياء مهزة
وإذا اجتمع مهزتان عمل فيهما على ما يقتضيه األصول، ويدل على صحة مذهب سيبويه قول بعض 

على األصل، وهو شاذ، وهذه األمثلة من النوع األول،  -مزتني-" اللهم اغفر يل خطائئي: "العرب
  .باب قالئد: أعين

)٣/١٥٧٣(  

  

والنوع الثاين مثاله زاوية وزوايا، أصله زوائي، بإبدال الواو مهزة؛ لكوا ثاين لينني اكتنفا مد مفاعل، مث 
 حنو ما تقدم يف خفف بالفتح فصار زواءي، مث قلبت الياء ألفا فصار زواءا، مث قلبت اهلمزة ياء على

  .هدايا
  .مل يشمل كالم الناظم حنو خطيئة مما المه مهزة، فإنه خص ذلك مبا أعل: فإن قلت

حروف العلة الواو والياء واأللف واهلمزة، فأدرجها يف كالمه، وحكى النحويون يف : قال الشارح: قلت
  :اهلمزة ثالثة أقوال

أا شبيهة حبرف : إليه ذهب الفارسي، والثالثأا حرف علة، و: أا حرف صحيح، والثاين: أحدها
  .العلة

أن اموع على مثال مفاعل إذا كانت المه واوا مل تعل يف : يعين" هراوة جعل واوا: "وقوله يف حنو
هراوى، واألصل : الواحد بل سلمت فيه كواو هراوة، جعل موضع اهلمزة املذكورة يف مجعه واو، فيقال

اوة مهزة، مث خفف بالفتح فصار هراءو، مث قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما هرائؤ، بقلب ألف هر
قبلها فصار هراءا، فكرهوا ألفني بينهما مهزة ملا سبق، فأبدلوا اهلمزة واوا طلبا للتشاكل؛ ألن الواو 

  .ظهرت يف واحده رابعة بعد ألف، فقصد مشاكلة اجلمع لواحده
  :تنبيهات

  : فيما المه ياء إجراء للمعتل جمرى الصحيح يف قولهشذ إقرار اهلمزة: األول
  ١ثالثتنا حىت أُزيروا املنائيا... فما زالت أقدامنا يف مقامنا 



__________  
 وكان أمري -صلى اهللا عليه وسلم-هو عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب ابن عم النيب :  قائله١

  . الطويلاملسلمني يوم بدر فقطعت رجله ومات بالصفراء، وهو من
 من -بضم اهلمزة وكسر الزاي-" أزيروا"أراد ا نفسه وعليا ومحزة رضي اهللا عنهم " ثالثتنا: "اللغة

  . = وهي املوت-مجع منية-" املنائيا"جمهول أزار من زار زيارة 

)٣/١٥٧٤(  

  

  .وشذ إقرارها فيما المه مهزة، وقد تقدم
؛ ألن المه ياء، ويف مطاوى؛ ألن المه واو أعلت يف "هداوى: "شذ إبدال اهلمزة واوا يف قوهلم: الثاين

  .الواحد، وأجاز األخفش القياس على هداوى، وهو ضعيف؛ إذ مل ينقل منه إال هذه اللفظة
مذهب الكوفيني أن هذه اجلموع كلها على وزن فَعالَى صحت الواو يف هداوى كما صحت يف : الثالث

فرد، وهدايا على وزن األصل، وأما خطايا فجاء على خطية املفرد، وأعلت يف مطايا كما أعلت يف امل
باإلبدال واإلدغام، وإمنا ذهب البصريون إىل أا فعائل محال للمعتل على الصحيح، ويدل على صحة 

: ونقل بعضم عن اخلليل أن وزا فعاىل كقول الكوفيني، قلت. حىت أزيروا املنائيا: مذهب البصريني قوله
ن كل وجه؛ ألن األلف عندهم للتأنيث، وعنده بدل من املدة املؤخرة، وتقدم بيان وليس موافقا هلم م

  .مذهبه
  يف بدء غري شبه ووفي األشد... واوا ومهزا أول الواوين رد 

  :أن كل كلمة اجتمع يف أوهلا واوان، فإن أوالمها جيب إبداهلا مهزة بشرطني: يعين
  .وويف وووري: ل حنوأال تكون الثانية بدال من ألف فاع: األول
اإلجلاء، فمثال ما جيب إبداهلا :  أي١أال تكون بدال من مهزة كالوولَى خمفف الوؤىل أنثى األوأْل: والثاين

  يف مجع واصلة أواصل: لوجود الشرطني قولك
__________  

 يف"امسها ونا مضاف إليه " أقدامنا"فما برحت : من أخوات كان، وروي" فما زالت: "اإلعراب= 
للغاية مبعىن إىل يعين " حىت"يف مقامنا " نا"بدل من " ثالثتنا"جار وجمرور يف حمل نصب خرب زال " مقامنا

  .مفعول ثان" املنائيا"مبين للمجهول والضمري فيه مفعول ناب عن الفاعل " أزيروا" "إىل أن أزيروا املنائيا"
ضع الذي جيب حذفه فيه يف سعة الكالم، حيث أثبت فيه حرف العلة يف املو" املنائيا: "قوله: الشاهد

  .إجراء للمعتل جمرى الصحيح، والوجه أن يقول املنايا



  .، وابن الناظم٣/ ٨٣١ذكره األمشوين : مواضعه
  .هو أفعل تفضيل من وأل إذا جلأ:  قال األمشوين١

)٣/١٥٧٥(  

  

ا كألف ضاربة فال بد وواصل، بواوين أوالمها فاء الكلمة والثانية بدل من ألف واصلة؛ أل: واألصل
من إبداهلا، فاجتمع واوان يف األول، فأبدلت األوىل مهزة وكذلك أُويصل تصغر واصل، وأصله 

أوعد، فإن كانت : وويصل، واألول مجع األوىل أصله وول ولو بنيت من الوعد على مثال كوكب قلت
  .زالثانية بدال من ألف فاعل أو من مهزة مل جيب اإلبدال، ولكنه جائ

  :تنبيهان
مل يذكر هنا الشرط الثاين، وذكرمها يف الكافية، إال أن عبارته يف الشرط األول غري وافية باملراد؛ : األول

ألنه شرط أال تكون الثانية بدال من ألف فاعل، وذلك يوهم أا لو كانت مدة زائدة وليست بدال من 
أال تكون الثانية مدة غري أصلية كما : قالألف فاعل وجب اإلبدال، وليس كذلك، فتحرير العبارة أن ي

  :يف التسهيل، ليندرج يف ذلك ثالث صور
  .ووري فإا مبدلة من زائد: األوىل

  .أن تبىن من الوعد مثال فوعل مث ترده إىل ما مل يسلم فاعله: والثانية
  .ووعاد: ، فيقال١أن تبىن من الوعد مثال طُومار: والثالثة

ب فيها اإلبدال بل جيوز، وخالف قوم يف الثالثة فأوجبوا اإلبدال الجتماع فهذه الصور الثالث ال جي
الواوين، وكون الثانية غري مبدلة من زائد؛ فإن الضمة اليت قبلها غري عارضة، وإىل هذا ذهب ابن 

 القول جبواز الوجهني؛ ألن الثانية وإن كان مدها غري متجدد، -رمحه اهللا-عصفور، واختار املصنف 
  .دة زائدة، فلم ختلُ عن الشبه باأللف املنقلبةلكنها م

زاد يف التسهيل لوجوب اإلبدال شرطا آخر، وهو أن يكون اتصال الواوين عارضا حيذف مهزة : الثانية
اوأوأي، فقلبت الواو األوىل ياء : إيأوأي، وأصله: فاصلة، مثال ذلك أن تبين افعوعل من الوأي، فتقول

الياء اآلخرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فإذا نقلت حركة اهلمزة األوىل لسكوا بعد كسرة، وقلبت 
  إىل الياء

__________  
  .الصحيفة:  الطومار١

)٣/١٥٧٦(  

  



الساكنة حذفت مهزة الوصل لالستغناء عنها، ورجعت الياء إىل أصلها وهو الواو، لزوال موجب قلبها، 
ن أول الكلمة، وال جيب اإلبدال، ولكن جيوز الوجهان، فتصري الكلمة إىل ووأَي، فقد اجتمع واوا

: جاز الوجهان وفاقا للفارسي، قيل" ووا"وكذلك لو نقلت حركة اهلمزة الثانية إىل الواو فصارت 
  .وذهب غريه إىل وجوب اإلبدال يف ذلك سواء نقلت الثانية أو مل تنقل

  ئتمنكملة أن يسكن كآثر وا... ومدا ابدل ثاين اهلمزين من 
اهلمزة حرف مستقل يف النطق ا عسر فإذا اجتمعت أخرى يف كلمة كان النطق ا أعسر فيجب إذ 

  .ذاك التخفيف يف غري ندور
  :فإذا اجتمع اهلمزتان يف كلمة فلها ثالثة أحوال

 وهو: أن تتحركا معا، وأما الرابع: عكسه، والثالث: أن تتحرك األوىل وتسكن الثانية، والثاين: األوىل
أن يسكنا معا فمتعذر، فإذا حتركت األوىل وسكنت الثانية، وجب يف غري ندور إبدال الثانية حرف مد 

جيانس حركة ما قبلها، فتبدل بعد الفتحة ألفا حنو آثر، وواوا بعد الضمة حنو أُوثر، وياء بعد الكسرة حنو 
فال " أُأْمتن زيد: "فنادر، وأما حنو -بتحقيق اهلمزتني ابتداء- ١..."إئالفهم: "إيثار، وأما قراءة من قرأ

  .جيب فيه اإلبدال؛ ألن األوىل لالستفهام والثانية فاء الفعل، فليستا من كلمة واحدة
وإذا سكنت األوىل وحتركت الثانية أبدلت الثانية ياء إن كانت موضع الالم، وصححت إن كانت 

قرأْأ، فالتقى مهزتان فوجب : ، واألصلقرأْي: موضع العني، فاألوىل كبناء قمطر من قرأ، فإنك تقول
إبدال الثانية ياء؛ ألا موضع الالم، والثاين حنو سأآل وألآل، صحت اهلمزة ألا يف موضع العني، 

  .وأدغمت األوىل فال إبدال يف مثل هذا ألبتة؛ ألن اهلمزتني يف موضع العني املضاعف
  .قد أمهل الناظم بيان هذا القسم: فإن قلت

__________  
  . سورة قريش٢ من اآلية ١

)٣/١٥٧٧(  

  

أما حنو سأآل مما اهلمزتان منه يف موضع العني فترك ذكره؛ ألنه ال إبدال فيه، وأما حنو قمطر مما : قلت
  :مهزتاه يف موضع الم الكلمة فقد يؤخذ من قوله

  ما مل يكن لفظا أمت.................. ... 
  ... .............فذاك ياء مطلقا 

  .يأيت، وقد أشار الشارح إىل ذلكوس
  .فإن وقعت اهلمزتان يف موضع الم الكلمة ومل تكن الثانية طرفا، أتصحح ثانيتهما أم تبدل ياء: فإن قلت



بل تبدل ياء ألا لو صححت لزم اإلدغام، وقد أمجعت العرب على ترك إدغام اهلمزتني يف كلمة : قلت
 فأبدلت -بثالث مهزات- قرأ سفرجل قلت قرأيا، وأصله قرأأأ إذا كانتا عينني حنو سآال، فإذا بنيت من

  .الثانية ياء ألا موضع الالم وصحت األوىل والثانية
وإن كانت اهلمزتان متحركتني فإما أن تكون ثانيتهما موضع الالم أو ال، فهذان ضربان؛ فأما األول 

 إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وعلى منهما فسيأيت بيانه، وأما الثاين فله تسعة أنواع؛ ألن الثانية
كل من هذه األحوال الثالث فاألوىل إما مفتوحة أو مكسورة أومضمومة، فهذه تسعة؛ منها أربعة تبدل 

ياء، وهي املفتوحة بعد كسرة واملكسورة بعد فتحة أو كسرة أو ضمة، ومخسة تبدل واوا، وهي املفتوحة 
 أو كسرة أو ضمة، وستعرف ذلك بالتفصيل، ويتضح بعد فتحة أو ضمة، واملضمومة بعد فتحة

  :بالتمثيل، وقد بني حكم املفتوحة بقوله
  واوا وياء إثر كسر ينقلب... إن يفتح إثر ضم أو فتح قُلب 

  :فعلم من هذا البيت حكم ثالثة أنواع
ية واوا النضمام  فأبدلت الثان-مزتني-تصغري آدم، أصله أأيدم " أُويدم: "املفتوحة بعد ضم حنو: األول

  .ما قبلها

)٣/١٥٧٨(  

  

فلعل الواو يف أويدم بدل من األلف يف آدم ال من اهلمزة، فتكون كالواو يف خويتم تصغري : فإن قلت
  .خامت، فال يصح التمثيل به

إذا صغرت آدم أو مجعته أبدلت األلف واوا : هذا وجه وقع يف كالم بعضهم، قال صاحب اللباب: قلت
والراجح ما تقدم من أن الواو . ضويرب وضوارب، انتهى: وادم كما تقول يف ضاربأويدم وأ: فقلت

  .بدل من اهلمزة؛ ألن املقتضي إلبداهلا ألفا يف آدم زال يف التصغري ويف اجلمع
 فأبدلت الثانية واوا لكوا -مزتني-مجع آدم، وأصله أآدم " أوادم: "املفتوحة بعد فتح حنو: والثاين

  .مفتوحة بعد فتح
  .ملساواا هلا يف اخلفة واخلفاء، خبالف الياء: فإن قلت

  :تنبيه
أين من عمرو، : ذهب املازين إىل إبدال اهلمزة يف هذا النوع ياء، فتقول يف أفعل التفضيل من أنَّ زيد

  .هو أونّ من عمرو: وعلى مذهب اجلمهور تقول
  كيف يصنع بأوادم مجع آدم؟: فإن قلت

  .بدال من األلف املبدلة من اهلمزة يف آدم؛ ألنه صار مبرتلة خامتجعل الواو فيه : قلت



 من أم، أصله أأمم، -بكسر اهلمزة وفتح الياء-املفتوحة بعد كسر حنو إيم وهو مثال إصبع : والثالث
فنقلت فتحة امليم إىل اهلمزة توصال إىل اإلدغام فصار أأم، فأبدلت اهلمزة الثانية ياء؛ النكسار ما قبلها، 

أن املكسورة تبدل ياء مطلقا، فشمل ثالثة : يعين" ذو الكسر مطلقا: "مث بني حكم املكسورة بقوله
  :أنواع
املكسورة بعد فتح حنو أئمة مجع إمام، أصله أأممة على وزن أفعلة، فنقلت كسرة امليم إىل اهلمزة : األول

  .توصال إىل اإلدغام فصار أأئمة مث أبدلت الثانية ياء النكسارها
املكسورة بعد كسر حنو إمي، وهو مثال إمثد من أم أصله أأمم، فنقل وأدغم أأم، فأبدلت الثانية : لثاينوا

  .ياء النكسارها وانكسار ما قبلها

)٣/١٥٧٩(  

  

املكسورة بعد ضمة حنو أين مضارع أأننته إذا جعلته يئن، أصله أأنن، فنقلت كسرة النون إىل : والثالث
  .لثانية ياء ألا جتانس حركتهااهلمزة وأدغم مث أبدلت ا

  :مث بين حكم املضمومة بقوله
  ..................واوا أصر... كذا وما يضم ............. 

  :أن املضمومة تبدل واوا مطلقا، فشمل ثالثة أنواع أيضا: يعين
، فنقلت حركة  أصله أَأْبب على وزن أفعل-وهو املرعى-املضمومة بعد فتح حنو أَوب مجع أب : األول

  .عينه إىل فائه توصال إىل اإلدغام فصار أأب، مث خفف بإبدال الثانية واوا؛ ألا جتانس حركتها
 بكسر اهلمزة وضم الباء، من أم أصله أأمم، -وهو مثال إصبع-املضمومة بعد كسر حنو إِوم : والثانية

  .فنقلت امليم إىل اهلمزة وأدغم مث أبدل الثانية واوا النضمامها
 بضم اهلمزة والياء، من أم أصله أأمم، -وهو مثال أصبع-" أُوم"املضمومة بعد ضم حنو : والثالث

  .فنقلت ضمة امليم وأدغم كما تقدم، مث أبدلت الثانية واوا، النضمامها وانضمام ما قبلها
  :تنبيه

املضمومة : اآلخرو. املكسورة بعد ضم فأبدهلا واوا: خالف األخفش يف نوعني من هذه التسعة؛ أحدمها
أون، ويف مثال إصبع من أم إمي، فيدير اهلمزة يف هذين : بعد كسرة، فأبدهلا ياء فيقول يف مضارع أننته

  .النوعني حبركة ما قبلهما، وغريه يديرمها حبركتهما، وهو الصحيح
، فقد وهو أن يكون ثانيهما موضع الالم١"املتحركتني"وأما الضرب األول من ضريب اجتماع اهلمزتني 

  :أشار املصنف إليه بقوله
 مما مل يكمن لفظا أَت................... ...  



  فذاك ياء مطلقا جا................... ... 
__________  

  . أ، ج١

)٣/١٥٨٠(  

  

أن ثاين اهلمزتني إذا كان متطرفا وجب إبداله ياء سواء كان قبله فتح أو كسر أو ضم، وال جيوز : يعين
 ألن الواو األخرية لو كانت أصلية ووليت كسرة أو ضمة لقلبت ياء ثالثة فصاعدا، وكذا إبداله واوا؛

تقلب رابعة فصاعدا بعد الفتحة، فلو أبدلت اهلمزة األخرية واوا فيما حنن بصدده ألبدلت بعد ذلك ياء 
  .فتعينت الياء

  :وقوله
 .................. موأَؤ ...وحنوه وجهني يف ثانيه أُم  

 إىل أنه ال جيب إبدال اهلمزة الثانية فيما أول مهزتيه للمضارعة حنو أؤم، مضارع أم، بل جيوز فيه يشري
 وكذلك تقول يف -بالتحقيق-أوم، وإن شئت قلت أؤم : اإلبدال والتحقيق، فإن شئت قلت: وجهان

ألوىل للمضارعة  ا١"لكون "-بالتحقيق-أئن : أيِن بإبداهلا ياء النكسارها، وإن شئت قلت: مضارع أنّ
  .وعلة ذلك شبه مهزة املضارعة مزة االستفهام ملعاقبتها النون والتاء والياء

  :تنبيه
قال يف . قد فهم من هذا أن اإلبدال فيما أوىل مهزتيه لغري املضارعة واجب يف غري ندور كما سبق

  :الكافية
  فاحفظ وكُن عن القياس معرِضا... وما أتى على خالف ما مضى 

بالتحقيق، وهي قراءة ابن عامر " أئمة"وما أتى على خالف ما مضى، إىل : أشار بقوله:  شرحهاقال يف
مزتني حمققتني، وحنو ذلك، وقال يف " اللهم اغفر ليس خطائئي: "والكوفيني، وإىل قول بعض العرب

ما مل : از التعريفوحتقيق غري الساكنة مع االتصال لغة، وهو خمالف ملا يف الكافية، وقال يف إجي: التسهيل
  :يشذ التحقيق، وظاهره موافقة الكافية، وقوله

  ..........أو ياء تصغري ... وياء اقلب ألفا كسرا تال 
  :أن األلف جيب قلبها ياء يف موضعني: يعين

__________  
  . ب، ج١

)٣/١٥٨١(  



  

صيبيح؛ ألنه ملا كسر م: مصابيح، ويف تصغريه: أن يعرض كسر ما قبلها، كقوله يف مجع مصباح: أحدمها
ما قبلها للجمع والتصغري، مل ميكن سالمتها لتعذر النطق باأللف بعد غري فتحة فردت إىل حرف جيانس 

  .حركة ما قبلها فصارت ياء
غُزيل؛ ألن ياء التصغري ال تكون إال ساكنة، : أن يقع قبلها ياء التصغري كقولك يف تصغري غزال: والثاين

" بواو ذا افعال"وقوله . أللف بعدها، فقلبت ياء مكسورة، مث أدغمت ياء التصغري فيهافلم ميكن النطق با
 الواقعة آخرا ما يفعل باأللف من إبداهلا ياء؛ لكسر ما قبلها، أو لوقوعها بعد ١"بالواو"أنه يفعل : يعين

  .ياء التصغري
ضوان والغزو فقلبت الواو ياء لكسر ما حنو رضي وغُزِي، أصلهما رضو وغُزِو، وألما من الر: فاألول

قبلها، وكوا آخرا؛ ألا بالتأخري تتعرض لسكون الوقف، وإذا سكنت تعذرت سالمتها، فعوملت مبا 
يقتضيه السكون من وجوب إبداهلا ياء توصال إىل اخلفة وتناسب اللفظ، ومن مث مل تتأثر الواو بالكسرة 

  .ا كان مع الكسرة ما يعضدها كحياض وسياطوهي غري متطرفة كعوض وعوج، إال إذ
جري، وأصله جريو، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحدامها : كقولك يف تصغري جروٍ: والثاين

يربالسكون، وفقد املانع من اإلعالل، فقلبت الواو ياء وأدغمت يف الياء فصار ج.  
إمنا مقصوده التنبيه على " بواو ذا افعال يف آخر: "هوليس هذا النوع مبقصود له يف قول: قال الشارح

النوع األول؛ ألن قلب الواو ياء، الجتماعها مع الياء، وسبق إحدامها بالسكون ال خيتص بالواو املتطرفة 
  .وال مبا سبقها ياء التصغري على ما سيأيت ذكره يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

تبدل األلف ياء لوقوعها إثر كسرة أو ياء التصغري، وكذا : هذا صحيح؛ ولذلك قال يف التسهيل: قلت
أو قبل تا : "وقوله. "الواو الواقعة إثر كسرة متطرفة، انتهى، فاقتصر يف الواو على ذكر الكسرة

  أصله شجِوة؛" شجِية"مثاله " التأنيث
__________  

  . أ، ج١

)٣/١٥٨٢(  

  

. ١"ا فعل ا متطرفة؛ ألن تاء التأنيث يف حكم االنفصالألنه من الشجو، ففعل بالواو قبل تاء التأنيث م
وهو مثال ظربان، من الشجو، أصله شجوان، فقلبت الواو " شجِيان"مثاله " أو زيادتي فَعالن: "وقوله

  :وقوله. ياء؛ ألن األلف والنون يف حكم االنفصال أيضا مثل تاء التأنيث
  ذا أيضا رأوا....... ............................ ... ........



  ..........منه صحيح غالبا ... يف مصدر املعتل عينا والفعل 
أن اإلعالل املذكور جيب للواو الواقعة عينا ملصدر فعل معتل العني بشرط أن يكون بعدها ألف : يعين

ة، وقبل حنو صام صياما، أصله صوام، لكنه ملا أعلت عينه يف الفعل استثقل بقاؤها يف املصدر بعد كسر
من املصحح حنو " باملعتل عينا" واحترز -محال للمصدر على فعله-حرف يشبه الياء، فاعتل بقلبها ياء 

واألوىل أن يقال يف مصدر املعل عينا؛ ألن حنو الوذ يطلق عليه معتل؛ . ؛ ألن مصدره ال يعل٢الوذَ لواذا
  .إذ كل ما عينه حرف علة، فهو معتل وإن مل يعل

  ين يؤخذ اشتراط األلف؟فمن أ: فإن قلت
أن ما جاء على فعل من مصدر الفعل املعل : يعين" والفعل منه صحيح غالبا حنو احلول: "من قوله: قلت

ونبه بتصحيح ما : العني، فالغالب فيه التصحيح حنو حال حوال وعاد املريض عواد، قال يف شرح الكافية
  .روط بوجود األلف فيه حىت يكون على فعالوزنه فعل على أن إعالل املصدر املذكور مش

ويف ختصيصه بفعال نظر؛ فإن اإلعالل املذكور ال خيتص به، وقد مثل الشارح بانقاد انقيادا، : قلت
  .واألصل انقوادا، فأعل ملا سبق ذكره

  :تنبيهان
  .٣"لوكان حقه اإلعال"نفر : أي" نار نِوارا: "ندر التصحيح يف فعال مصدرا قالوا: األول

__________  
  . أ، ب١
  . جلأ إليه وعاذ به-الذ بعضهم ببعض، والذ به- الوذ القوم لواذا ومالوذة ٢
  ".وإن كان حقه اإلعالل" أ، ج، ويف ب ٣

)٣/١٥٨٣(  

  

  .وال نظري له: قال يف شرح الكافية
  .مصدراوقد يصحح ما حقه اإلعالل من فعل مصدرا أو مجعا وفعال : قال يف التسهيل: الثاين

  .فسوى بني فعل وفعال يف أن حقهما اإلعالل، وهو خيالف ما تقدم من أن الغالب يف فعل التصحيح
  فاحكم بذا اإلعالل فيه حيثُ عن... وجمع ذي عني أُعل أو سكن 

إذا وقعت الواو مكسورا ما قبلها وهي عني مجع أعلت يف واحد أو سكنت وجب قلبها ياء بشرط 
  .الواووقوع األلف بعد 

حنو ديار أصله دوار، لكن ملا انكسر ما قبل الواو يف اجلمع، وكانت يف اإلفراد معلة بقلبها ألفا، : فاألول
  .ضعفت فسلطت الكسرة عليها، وقوى تسلطها وجود األلف



حنو ثياب أصله ثواب، ولكن ملا انكسر ما قبل الواو يف اجلمع، وكانت يف اإلفراد ساكنة : والثاين
  .يضا، فتسلطت الكسرة عليها وقوى تسلطها وجود األلفضعفت أ
  من أين يؤخذ اشتراط األلف؟: فإن قلت

  :من قوله: قلت
  وجهان واإلعاللُ أَولَى كاحليل... وصححوا فعلَة ويف فعلْ 

بيان ذلك أن كل واو مكسور ما قبلها هي عني جلمع أعلت يف واحده أو سكنت، ال ختلو من أن يكون 
  : ألف أو ال، فإن مل يكن بعدها ألف مل تقع إال يف وزننيبعدها

فعل، وقد بني حكمهما يف هذا البيت، فعلم أن وجوب اإلعالل إمنا هو يف : فعلة، واآلخر: أحدمها
  .غريمها وهو فعال

  .ديار وثياب: قسم جيب إعالله وهو فعال حنو: واحلاصل أن اجلمع املذكور ثالثة أقسام

)٣/١٥٨٤(  

  

قسم يتعني تصحيحه، وهو فعلة حنو عود وعودة، وكُوز وكوزة، وقسم جيوز فيه وجهان، واإلعالل و
حاجة وحوج وحيلة وحيل، وإمنا وجب التصحيح يف فعلة؛ ألا ملا عدمت األلف : أوىل وهو فعل حنو

نه انضم إىل عدم األلف قل عمل اللسان فخفف النطق بالواو بعد الكسرة، وصحت، ومل جيز إعالهلا؛ أل
وأما فعل فجاز فيه التصحيح نظرا إىل عدم األلف . حتصن الواو ببعدها عن الطرف بسبب هاء التأنيث

  .واإلعالل نظرا إىل أا لقرا من الطرف قد ضعفت وثقل فيها التصحيح فأعلت
  :تنبيهات

 إال املصدر فقد تقدم ذكره، وشذ ١أن املفرد ال يعل حنو خوان" ومجع ذي عني: "فهم من قوله: األول
  .صيان وصيار: ٢"الصوان، والصوار"قوهلم يف 

  :٣من طويل وطوال، فإن الواو مل تعل فيه ومل تسكن، وندر قوله" أُعل أو سكن: "احترز بقوله: الثاين
  وأن أعزاء الرجال طيالُها....................... ... 

__________  
  .ما يؤكل عليه الطعام: ب وغراب، قال يف القاموسككتا:  اخلوان١
  .اهـ قاموس. ما يصان فيه: صوان الثوب وصيانة مثلثني:  الصوان٢

  .اهـ قاموس. قطيع من البقر: ككتاب وغراب: والصوار
  .هو أنيف بن زبان النبهائي الطائي، وهو من الطويل:  قائله٣

  :وصدره



  تبني يل أن القماءة ذلة
من العزة، وهي " أعزاء"ضعة وهوان " ذلة"قصر القامة من قمؤ الرجل إذا ذل وصغر " القماءة: "اللغة

  .مجع طويل وأصله طوال" طياهلا"القوة واملنعة، ضد الذلة 
ظهر يل بعد التجربة واملمارسة أن قصر القامة يف اإلنسان دليل الضعة واملذلة، وأن الرجال : املعىن

  . القامةاألعزاء املهابون هم الفارعون طوال
اسم أن " القماءة"حرف توكيد ونصب " أن"جر وجمرور متعلق به " يل"فعل ماض " تبني: "اإلعراب

الواو حرف عطف، " وأن"خرب أن، وأن مع ما دخلت عليه يف تأويل مصدر مرفوع فاعل تبني " ذلة"
ن خرب أ" طياهلا"مضاف إليه " الرجال"اسم أن وهو مضاف و" أعزاء"وأن حرف توكيد ونصب 

طواهلا؛ ألنه مجع طويل فقلبت لواو ياء النكسار ما : فإن األصل" طياهلا: "قوله: الشاهد. ومضاف إليه
قبلها، وكان القياس أال تقلب ياء يف اجلمع؛ ألن الواو فيها متحركة يف املفرد فهي قوية باحلركة ومل 

  .تقلب فيه، فقلبها شاذ
  .١٠/ ٨٨، وابن يعيش ٤/ ٢٦٩، وابن هشام ٣/ ٨٤٤ذكره من شراح األلفية األمشوين : مواضعه

)٣/١٥٨٥(  

  

  .وأما جواد وجياد، فيحتمل أن يكون من االستغناء جبمع جيد
صحة الالم احترازا من حنو جِواء يف مجع جو، : زاد يف التسهيل لوجود اإلعالل شرطا آخر وهو: الثالث

  .بدال العني ياء والالم مهزة، فإنه يصحح لئال جيتمع إعالالن، إ١ورِواء يف مجع ريان
  .جعل يف التسهيل اشتراط األلف يف وجوب اإلعالل خمصوصا مبا سكنت الواو يف واحده: الرابع

. أو عني مجع لواحد معتل العني مطلقا أو ساكنها إن وليها يف اجلمع ألف وصحت الالم: فقال ما نصه
ني واحدمها حنو تارة وتري، وقيمة وقيم، ومقتضاه أن اإلعالل جيب يف فعلة وفعل إذا أعلت ع. انتهى

خمصوصان مبا سكنت عني واحده حنو زوج " وجهان.... وصححوا فعلة ويف فعل: "ويكون قوله
فيه، وقد يصحح ما حقه اإلعالل : وزِوجة، ويكون حنو حاجة وحوج نادرا، ويدل على ذلك أيضا قوله

  .من فعل مصدرا أو مجعا
عود وعودة، وعن املربد : ثورة، كما قالوا: والقياس" ثور وثيرة: "ة يف قوهلمشذ إعالل فعل: اخلامس

: ثورة، وقيل: ثيرة، ويف هذا: قالوا ذلك للفرق بني ثور احليوان، وثور قطعة من األقط فقالوا يف ذلك
قالت : ل فقلبت الواو ياء لسكوا، مث حركت وبقيت الياء، وقي-بسكون العني-مجعوه على فعلة 

  ثورة: العرب
__________  



  .هو الفضاء بني السماء واألرض، واسم ملواضع كثرية:  اجلو١
أصله رويان، اجتع فيه الواو والياء وسبقت إحدامها : أي مرتو باملاء، ضد عطشان، وريان: وريان

  .بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء يف الياء

)٣/١٥٨٦(  

  

هما وأجروا اجلمع جمرى واحدا، وذهب ابن السراج واملربد فيما حكى عنهما وثريان، فقلبوا الواو في
املصنف أن ثيرة مقصورة من فعالة وأصله ثيارة كحجارة، فقلبت الواو ياء ألجل األلف، فلما قصروه 

  .بقيت الياء منبهة على األصل
  .........كالْمعطيان يرضيان... الواو الما بعد فتح يا انقَلَب 

جيب إبدال الواو ياء إذا تطرفت بعد فتحة رابعة فصاعدا؛ ألن ما هي فيه إذ ذاك ال يعدم نظريا يستحق 
فإن أصله املعطوان، فقلبت الواو ياء محال السم " املعطيان: "اإلعالل، سواء كانت يف اسم كقولك

ن الرضوان، فقلبت الواو أصله يرضوان؛ ألنه م" يرضيان: "املفعول على اسم الفاعل، أم فعل كقولك
وأصله " أعطيت: "ياء محال لبناء املفعول على بناء الفاعل، وكذلك محلوا املاضي على املضارع فقالوا

  .أعطوت، محال على يعطي
  :تنبيه

  .يشمله" والواو الما: "وقوله" الْمعطَاة: "هذا اإلعالل مستصحب مع هاء التأنيث حنو
  :وقوله

.................... .................. ... ......بجوو  
 فإبدال واو بعد ضم من أل.......................... ...  

أنه جيب إبدال األلف واوا إذا انضم ما قبلها، مثاله ضويرب تصغري ضارب، وبويع تصغري بائع : يعين
  .مبنيا للمفعول

لياء الساكنة املفردة يف غري مجع واوا إذا انضم أنه جيب إبدال ا: يعين" ويا كموقن بذا هلا اعترف: "وقوله
ما قبلها حنو موقن أصله ميقن؛ ألنه من أيقن، فقلبت الياء واوا النضمام ما قبلها، واحترز بالساكنة من 

  . فإا حتصنت حبركتها، فال تقلب إال فيما سيأيت بيانه١"هيام: "املتحرك حنو
__________  

 يطلق على العطش الشديد، وعلى اختالل العقل من العشق، وعلى -يف الياءبضم اهلاء وختف- اهليام ١
  .ما يأخذ اإلبل فتهيم يف األرض وال ترعى

)٣/١٥٨٧(  



  

  . فإا ال تقلب لتحصنها باإلدغام١"حيض: "واحترز باملفردة من املدغمة حنو
لضمة قبلها كسرة فتصح الياء، واحترز بغري اجلمع من أن تكون يف مجع؛ فإا ال تقلب واوا، بل تبدل ا

  :وإىل هذا أشار بقوله
  يقال هيم عند مجع أهيما... ويكسر املضموم يف مجع كما 

 ألنه مجع أهيم، فهو نظري محر مجع أمحر، فخفف بإبدال ضمة فائه كسرة -بضم اهلاء-هيم : أصل هيم
ع أثقل من املفرد، فكان أحق مبزيد لتصح الياء، وإمنا مل تبدل ياؤه واوا كما فعل يف املفرد؛ ألن اجلم

  .التخفيف، فعدل عن إبدال عينه واوا؛ ألا أثقل من الياء
  :تنبيهات

  . حكاه أو عبيدة-وهو شاذ- وعوط بقلب الياء واوا ٢مسع يف مجع عائط عيط على القياس: األول
إا ذات وجهني عنده، وقد كان ينبغي أن يستثىن أيضا فُعلَى صفة حنو الكُوسى أنثى األكيس، ف: الثاين

  .ذكرها آخر الفصل
حاصل ما ذكر املصنف أن الياء الساكنة املفردة إذا انضم ما قبلها، فإما أن تكون يف مجع أو يف : الثالث

فعلى صفة أو يف مفرد غري فُعلَى الصفة، فإن كانت يف مجع أبدلت الضمة كسرة وصحت الياء، وإن 
أيت الكالم عليها، وإن كانت يف مفرد غري فعلى الصفة قلبت الياء كانت يف فعلى جاز الوجهان، وسي

  :واوا، وهذا يشمل نوعني
  .ما الياء فيه فاء الكلمة حنن موقن، فال إشكال يف إبدال يائه واوا: أحدمها
ما الياء فيه عني الكلمة، وهذا فيه خالف، مذهب سيبويه واخلليل إبدال الضمة فيه كسرة كما : واآلخر
 اجلمع، ومذهب األخفش إقرار الضمة وقلب الياء واوا، وكالم املصنف يوافقه، فإذا بنيت من فُعل يف

  البياض حنو برد قلت على
__________  

  . مجع حائض-بتشديد الياء- احليض ١
  .الناقة اليت ال حتمل:  العائط٢

)٣/١٥٨٨(  

  

تمال ألن يكون فُعال وأن عندها حم" ديك"مذهبهما بيض، وعلى مذهب األخفش بوض؛ ولذلك كان 
: يكون فعال، ويتعني عنده أن يكون فعال بالكسر، وإذا بنيت مفْعلة من العيش قلت على مذهبهما

معوشة؛ ولذلك كانت معيشة عندمها حمتملة أن تكون مفعلة ومفعلة، ويتعني عنده : معيشة، وعلى مذهبه



  .أن تكون مفْعلة
  :واستدل لسيبويه بأوجه

  . مصدر كاحلُمرة١فالعيسة" أَعيس بين العيسة: "قول العرب: أحدمها
  .مبيع، أصله مبيوع، فنقلت الضمة إىل الباء مث كسرت لتصح الياء، وسيأيت بيان ذلك: قوهلم: والثاين

واستدل . أن العني حكم هلا حبكم الالم فأبدلت الضمة ألجلها كما أبدلت ألجل الالم: والثالث
  :بأوجهاألخفش 

  :٢قول العرب مضوفة ملا حيذر منه، وهي من ضاف يضيف، إذا أشفق عليه وحذر، قال الشاعر: أحدها
  أمشِّر حىت يبلغ الساق مئزرِي... كنت إذا جارِي دعا لمضوفَة 

__________  
  .اهـ قاموس. بياض خيالطه شقرة:  العيسة١
  .هو أبو جندب اهلذيل، وهو من الطويل:  قائله٢

حىت ينصف : روي" حىت يبلغ الساق"ما يرتل به من حوادث الدهر ونوائب الزمان " ملضوفة: "ةاللغ
  .كناية عن شدة قيامه واهتمامه يف نصرة جاره عند حلول النوائب" مئزري"الساق 

  .إذا دعاين جاري هلذا األمر مشرت عن ساقي وقمت يف نصرته: املعىن
خرب كان، وجعل " أمشر"اض ناقص والتاء امسها، ومجلة الواو للعطف وكان فعل م" وكنت: "اإلعراب

ألنه خيرب عن حاله وليس خيرب بكنت عما مضى من فعله، وليس كذلك : اجلوهري كان زائدة هاهنا، قال
فاعل بفعل حمذوف والياء " جاري"ظرف " إذا"ألنه ال تقع زائدة أوال إذا رفعت االسم ونصبت اخلرب 

دعاين : إذا دعا جاري، ومفعول دعا حمذوف تقديره: ر، والتقديرمضاف إليه يفسر الفعل بالظاه
فعل مضارع منصوب بأن " يبلغ"للغاية وأن بعدها مضمرة " حىت"جار وجمرور متعلق بدعا " ملضوفة"

  .فاعل يبلغ والياء مضاف إليه" مئزري"مفعول به " الساق"مضمرة بعد حىت 
  .فإن القياس فيه مضيفة" مضوفة: "قوله: الشاهد
  .١٠/ ٨١، وابن يعيش ٣/ ٤٨٤ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٥٨٩(  

  

أن املفرد ال يقاس على اجلمع؛ ألنا وجدنا اجلمع يقلب فيه ما ال يقلب يف املفرد، أال ترى أن : والثاين
مصدر " عتو"مجع جاث، وال يقلبان يف املفرد حنو " جثي: "الواوين املتطرفتني يقلبان ياءين يف اجلمع حنو

  .عتا
  .أن اجلمع أثقل من املفرد فهو أدعى إىل التخفيف: والثالث



  :وصحح أكثرهم مذهب سيبويه وأجابوا عن األول من أدلة األخفش بوجهني
  .أن مضوفة شاذ، فال تبىن عليه القواعد: أحدمها
عيا، أن أبا بكر الزبيدي ذكره يف خمتصر العني من ذوات الواو، وذكر أضاف إذا أشفق ربا: واآلخر

  .وعن الثاين والثالث بأما قياس معارض للنص، ال يلتفت إليه. ومن روى ضاف يضيف فهو قليل
  أُلفي الم فعل أو من قبل تا... وواوا إثر الضم رد اليا مىت 
  كذا إذا كسبعان صيره... كتاء بان من رمى كمقْدره 

وهذا خمتص بفعل " قَضو الرجل ورمو: "فعل حنوتبدل الياء املتحركة بعد الضمة واوا إذا كانت الم 
إذا كان كامل " نهو الرجل فهو ي: "التعجب، ومل جيئ مثل ذلك يف فعل متصرف إال ما ندر من قوهلم

  .النهية، وهو العقل
ة بأن أو كانت الم اسم مبين على التأنيث بالتاء كمرموة مثال مقْدرة من رمى، فلو كانت التاء عارض

يقدر بناء الكلمة على التذكري مث يعرض حلاق التاء وجب إبدال الضمة كسرة، وتصحيح الياء كما 
جيب ذلك مع التجريد، وذلك حنو توان األصل فيه تواين، فأبدلت الضمة كسرة فصار توانيا، لكنه 

زمة، فإذا حلقته التاء خفف بإبدال ضمته كسرة ألنه ليس يف األمساء املتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة ال
  .توانِية؛ ألا عارضة فال اعتداد ا: قلت

)٣/١٥٩٠(  

  

  من أين يعلم أن مراده غري العارضة؟: فإن قلت
أنه جيب إبدال الياء بعد الضمة : يعين" كذا إذا كسبعان صريه: "من تقييده بنحو مقدرة وقوله: قلت

رموان، وأصله رميان، : مي، وهو اسم موضع فتقول فيهواوا قبل زياديت فعالن كبناء مثل سبعان من الر
قلبت الياء واوا وسلمت الضمة؛ ألن األلف والنون ال يكونان أضعف حاال من التاء الالزمة يف 

  .التحصن من الطرف
  فذاك بالوجهني عنهم يلْفَى... وإن تكن عينا لفُعلَى وصفا 

  :فُعلَى وصفا جاز فيها وجهانوإن تكن الياء املضموم ما قبلها عينا ل: أي
إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا، فتقول يف أنثى : إبدال الضمة كسرة فتصح الياء، واآلخر: أحدمها

: الكيسى والضيقى، على األول، والكوسى والضوقى على الثاين، قال الشارح: األكيس واألضيق
  .ترديدا بني محله على مذكره تارة وبني رعاية الزنة أخرى

  :نبيهانت
طوىب، وهو اسم مصدر من : وصفا، أن فعلى إذا كانت امسا تقلب ياؤها واوا حنو: فهم من قوله: األول



  . وهو قليل١..."طيىب هلم: "الطيب، وقد قرئ
أنه جاز : كالم الناظم هنا خمالف لكالم سيبويه ومن تبعه من أهل التصريف من وجهني؛ أحدمها: الثاين

تقلب ياء فعلى امسا واوا كطوىب والكوسى ومها من : جزموا بأحدمها، فقالوايف فعلى وصفا وجهني وهم 
حاك : يقال" مشية حيكى: "الطيب والكيس وال تقلب يف الصفة، ولكن يكسر ما قبلها فتسلم الياء حنو

ضازه حقه يضيزه : جائزة، من قوهلم:  أي٢"قسمةٌ ضيزى"يف مشيته حييك حيكانا إذا حرك منكبيه، و
 ويف -بالكسر- خبسه وجار عليه فيه، واألصل ضيزى وحيكى بالضم؛ ألن ليس يف الصفات فعلى إذا

   فأبدلوا من-بالضم-فعلى 
__________  

  . من سورة الرعد٢٩ من اآلية ١
  . من سورة النجم٢٢ من اآلية ٢

)٣/١٥٩١(  

  

ومل يأت من :  بعضهمالضمة كسرة لتصح الياء على حد فعلهم يف بيض فرقا بني االسم والصفة، قال
أم ذكروا أنثى األفعل يف باب األمساء فحكموا هلا : حيكى وضيزى، واآلخر: الصفات غري هذين يعين

إقرار الضمة وقلب الياء واوا، وظاهر كالم سيبويه أنه ال جيوز فيها غري ذلك، : حبكم األمساء أعين
على أن الوجهني يف ذلك مسموعان من وذكرها املصنف يف باب الصفات، وأجاز فيها الوجهني، ونص 

مل جيئ من هذا مقلوبا إال فعلى أنثى أفعل، ومل جيئ امسا وال صفة دوا، وهذا : العرب، وقال الشلوبني
وكأنه مل يعتد بطوىب أو رآه تأنيث . انتهى. كله قياس من النحويني جعلوه نظري فعلى وهو عكسه

  .األطيب

)٣/١٥٩٢(  

  

  ":علَىإذا اعتلت الم فَ"فصل 
  ياء كتقْوى غالبا جا ذَا البدلْ... من الم فَعلَى امسا أتى الواو بدلْ 

فإن كانت واوا سلمت يف .  فتارة تكون المها واوا، وتارة تكون ياء-بفتح الفاء-إذا اعتلت الم فعلى 
إن كانت ياء ، فلم يفرقوا يف ذوات الواو بني االسم والصفة، و١االسم كالدعوى ويف الصفة حنو نشوى

 فرقا بني االسم ٢سلمت يف الصفة حنو خزيا وصديا، وقلبت واوا يف االسم كالتقوى والفتوى والبقوى
، فكان أمحل، وأكثر النحويني جيعلون هذا مطردا، وقال ٣"ألنه أخف"والصفة، وأوثر ذا اإلعالل 



-اءت بالياء، وكان القياس طغوا لولد البقر فج" طَغيا: "شذ من ذلك لفظة واحدة وهي قوهلم: بعضهم
احترازا من الريا مبعىن الرائحة والطغيا " غالبا"وإمنا قال :  وزاد يف شرح الكافية لفظتني، قال فيه-بالواو

والذي ذكره سيبويه وغريه من النحويني أن الريا . وهو ولد البقرة الوحشية، وسعيا اسم موضع، انتهى
  .مملوءة طيبا: يا أيصفة وليس بشاذ واألصل رائحة ر

  :تنبيه
ما ذكره الناظم هنا ويف شرح الكافية موافق ملذهب سيبويه وأكثر النحويني، أعين يف كون إبدال الياء 

وشذ إبدال الواو من الياء : واوا يف فَعلى االسم مطردا، وإقرار الياء فيها شاذ، وعكس يف التسهيل فقال
من شواذ اإلعالل إبدال الواو من الياء يف فعلى امسا : نيفهالما لفعلى امسا، وقال أيضا يف بعض تصا

  . والفتوى، واألصل فيهن الياء٤كالنشوى والتقوى والعنوى
__________  

  .بلد بأذربيجان:  نشوى١
  .من اإلبقاء وهي الرمحة والرعاية:  البقوى٢
  . أ، ج٣
ال يف املصباح وال يف غريمها، يف النسخ رسم هذا املثال ومل أجد له ذكرا يف القاموس، و:  العنوى٤

  .والعنوة بتاء التأنيث، وفسرت بالقهر واملودة: والذي يف كتب اللغة

)٣/١٥٩٣(  

  

  :مث قال
 ١الشروى والطغوى واللقوى والدعوى: وأكثر النحويني جيعلون هذا مطردا، وأحلقوا باألربعة املذكورة

اخر من الواو سدا لباب التكثري من الشذوذ، مث زاعمني أن أصلها الياء، واألوىل عندي جعل هذه األو
ومما يبني أن إبدال يائها واوا شاذ تصحيح الريا وهي الرائحة، والطغيا وهي ولد البقرة الوحشية : قال

  .تفتح طاؤها وتضم، وسعيا اسم موضع
  .فهذه الثالثة اجلائية على األصل والتجنب للشذوذ أوىل بالقياس عليها، انتهى

ولو كانت امسا لقلت روى، وأما : فقد جعلها سيبويه صفة قال" ريا"جه ذه الثالثة، أما وتعقب احتجا
" سعيا"فال دليل فيه؛ ألنه قد نقل فيه ضم الطاء، فمن فتح أقر الياء استصحابا للغة الضم، وأما " طغيا"

  .فهو علم وحيتمل أن يكون منقوال من صفة كخزيا وصديا
  وكون قُصوى نادرا ال يخفَى... صفا بالعكس جاء الم فُعلَى و

 فتارة تكون المها ياء، وتارة تكون واوا؛ فإن كانت ياء سلمت يف -بضم الفاء-إذا اعتلت الم فُعلَى 



االسم حنو الفتيا، ويف الصفة حنو القصيا تأنيث األقصى، فلم يفرقوا من ذوات الياء بني االسم والصفة، 
 من ذوات الواو كما سبق، وإن كان واوا سلمت يف االسم حنو حزوى -حبالفت-كما مل يفرقوا يف فعلى 

  ".بالعكس: " وقلبت ياء يف الصفة حنو الدنيا والعليا، فهذا معىن قوله-اسم موضع-
على القياس، وشذ أيضا " القُصيا: "وشذ من ذلك كالقُصوى يف لغة غري متيم، وأما متيم فيقولون

  .عند اجلميع" الْحلْوى"
__________  

  .مثله: مبعىن مثل يقال لك شرواه أي:  الشروى١
  .مبعىن الطغيان: والطغوى
 -بالغني- ومل أجد له ذكرا يف القاموس وغريه، والذي فيه اللغوى -بالقاف-كذا يف النسخ : واللقوى

  .مبعىن اللغو، وهو ما ال يعتد به من كالم أو غريه

)٣/١٥٩٤(  

  

  :تنبيه
ن الم فُعلَى إذاكانت واوا تبدل ياء يف الصفة وتسلم يف االسم خمالف لقول أهل ما ذكره املصنف من أ

" حزوى"إن فُعلَى إذا كانت المها واوا تقلب يف االسم دون الصفة وجيعلون : التصريف، فإم يقولون
 إال هذا اإلعالل خمصوص باالسم مث ال ميثلون: النحويون يقولون: شاذا، وقال املصنف يف بعض كتبه

، "حيوة"بصفة حمضة أو بالدنيا، واالمسية فيها عارضة، ويزعمون أن تصحيح حزوى شاذ كتصحيح 
  .وهذا قول ال دليل على صحته، وما قلته مؤيد بالدليل وموافق لقول أئمة اللغة

اء، ما كان من النعوت مثل الدنيا والعليا فإنه بالي: حكى األزهري عن الفراء وابن السكيت أما قاال
فإم يستثقلون الواو مع ضمة أوله، وليس فيه اختالف، إال أن أهل احلجاز أظهروا الواو يف القصوى، 

  .انتهى. القصيا: وبنو متيم قالوا
هو متثيل من : وأما قول ابن احلاجب خبالف الصفة كالغزوى يعين تأنيث األغزى، قال ابن املصنف

  .الغزيا كما يقال العليا: عنده، وليس معه نقل، والقياس أن يقال

)٣/١٥٩٥(  

  

  ":إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها"فصل 
  واتصال ومن عروض عريا... إن يسكُنِ السابق من واو ويا 



  وشذَّ معطى غري ما قد رسما... فياًء الواو اقلنب مدغما 
هما وجب إبدال الواو ياء مث اإلدغام، وذلك حاصل هذا الفصل أن الواو والياء إذا اجتمعا وسكن سابق

  :مشروط بشروط
" فويزيد"وهذا " فويوسف: "أن يكون يف كلمة واحدة، فلو كانا يف كلمتني حنو: أن يتصال، أعين: األول

  .مل جيز اإلبدال واإلدغام
  .مأن يكون سكون السابق أصليا، فلو كان عارضا حنو قَوى خمفف قوى مل تبدل ومل تدغ: الثاين

أال يكون الساكن بدال غري الزم حنو روية خمفف رؤية، فال يبدل لعروضه، وحكى الكسائي : الثالث
  .١"إِنْ كُنتم للريا تعبرونَ: "اإلدغام يف رويا إذا خففت، ومسع من يقرأ

الثانية واوا؛ النضمام فإن كانت بدال الزما حنو ايم وهومثال أُبلُم من األمية أصله أؤمي، فأبدلت اهلمزة 
اليت قبلها فصار أومي، وهذا بدل الزم فقلبت الواو ياء وأدغمت يف الياء فصار أمي، وهذان الشرطان 

  .من عروض ذات أو من عروض سكون: أي" ومن عروض عريا: "مأخوذان من قوله
أصله مرموي؛ ألنه فمثال ما اجتمعت فيه الشروط سيد وأصله سيوِد؛ ألنه فيعل من ساد يسود، ومرمي 

  .مفعول من رمى يرمي، فأبدلت الواو فيهما ياء مث أدغمت أوىل الياءين يف األخرى
  :تنبيهات

لوجوب اإلبدال يف هذا النوع شرط رابع مل ينبه عليه هنا، وهو أال يكون الثاين واوا حتركت : األول
  :تصغريه وجهانلفظا يف إفراد وتكسري غري الزم بعد ياء التصغري حنو جدول، فلك يف 

__________  
  . من سورة يوسف٤٣ من اآلية ١

)٣/١٥٩٦(  

  

  .جديل باإلبدال واإلدغام على القياس، وهو األرجح: أحدمها
  .بالتصحيح-جديول : واآلخر

  :يشمل ثالثة أضرب" وشذ معطى غري ما قد رمسا: "وقوله
إن كنتم للريا : "ريا، وقد قرأ بعضهم: ما أبدل وأدغم ومل يستوف الشروط كقوهلم يف الرؤيا: أحدها
وحكى بعضهم :  وقال يف شرح الكافية-باإلدغام-، وحكى الفراء يف روية خمفف رؤية رية "تعربون

-يف قوى خمفف قوى يف : اطرادهم على لغة، وقاس بعضهم عارض السكون على عارض البدلية فقال
  . وهو ضعيف-باإلدغام

  .١الشروط كقوهلم للسنور ضيون، وعوى الكلب عوية، ويوم أَيومما صحح مع استيفاء : الثاين



عوى الكلب عوة، وهو نهو عن : ما أبدل فيه الياء واوا وأدغمت الواو يف الواو كقوهلم: والثالث
  .املنكر

  ألفًا ابدل بعد فتح متصل... من واو أو ياء بتحريك أصل 
  :تح ألفا بشروطجيب إبدال كل ياء أو واو حتركت بعد ف

  .أن يكون التحريك أصليا، احترازا من أن يكون عارضا حنو جيل وتوم خمففي جيئَل وتوَءم: األول
أن يكون الفتح متصال احترازا من أن يكون منفصال حبرف حنو زاي وواو، فإن األلف فاصلة، : والثاين

  .أو يكون من كلمة أخرى حنو إن يزيد ومق، فإنه ال يؤثر
رميٍ :  من الرمي أو الغزو فتقول فيه٢أن يكون اتصاله أصليا احترازا من حنو بناء مثل علَبِط: لثالثوا

   وال تقلب الواو والياء ألفا؛ ألن اتصال-منقوصا-وغُزوٍ 
__________  

  .كثري الشدة: أي:  أيوم١
  . الضخم-بضم العني وفتح الالم وكسر املوحدة- العلبط ٢

)٣/١٥٩٧(  

  

  . ا عارض بسبب حذف األلف؛ إذ األصل رمايِي وغُزاوِي؛ ألن علبطا أصله عالبطالفتحة
  .ال يؤخذ هذا الشرط من النظم: فإن قلت

فإن هذا منفصل تقديرا واتصاله عارض، فيكون املعىن بعد فتح متصل لفظا " متصل: "بل من قوله: قلت
ذكور، وال يشترط معها يف إعالل الالم إال وتقديرا، فهذه الشروط ال بد من اعتبارها يف اإلعالل امل

شرط واحد وهو أال يتصل ا ألف وال ياء مشددة، وأما العني فيشترط يف إعالهلا مع هذه الشروط 
  .الثالثة شروط آخر

: أال يكون ما هي فيه فعال على فعل ذا أفعل أو متصرفا منه، وثالثها: أال يسكن ما بعدها، وثانيها: أوهلا
أال يعل ما وليها، : ا هي فيه فعال واويا على افتعل مبعىن تفاعل أو مصرفا منه، ورابعهاأال يكون م

أال تكون هي بدال من : أال يكون ما هي فيها امسا خمتوما بزيادة ختتص باألمساء، وسادسها: وخامسها
  .حرف ال يعل، وسيأيت الكالم على هذه الشروط مفصال إن شاء اهللا تعاىل

ستيفاء الشروط وهي الم رمى ودعا أصلهما رمي ودعو، فقلبت الياء والواو ألفا ملا فمثال ما يعل ال
  .تقدم

أصلهما بيع وقول، فقلبت الياء والواو ألفا لذلك، وقد أشار إىل أول : ومثال ذلك وهو عني باع وقال
  :هذه الشروط الستة بقوله



  ..............إعالل غري الالم... إن حرك التايل وإن سكن كف 
أن إعالل الياء والواو باإلعالل املذكور إذا كانا غري مشروط بأن يتحرك تاليهما كما مثلنا به، : يعين

فإن سكن تاليهما منع اإلعالل وكفه مطلقا حنو بيان وغيور وطويل وخورنق، وأما الالم فقد بني حكمها 
  :بقوله

  وهي ال يكف....................... ... .......... 
  أو ياء التشديد فيها فيها قد أُلف... هلا بساكن غري ألف إعال

)٣/١٥٩٨(  

  

ملا كانت الالم حمل التغيري مل يكف إعالهلا الساكن كما كف إعالل العني ما مل تكن ألفا أو ياء مشددة 
ا، والياء املشددة حنو عوا وغَزيمما يكفان إعالهلا دون غريمها من السواكن، فاأللف حنو رم فإ؛ أللوي

لو أعلوا قبل األلف الجتمع ساكنان، فيحذف أحدمها فيصري اللفظ رمى وغزا، فال يدرى للمثىن هو أم 
  .للمفرد

رحيان وعصوان، فمحمول عليه ألنه من باب، وأما حنو علوي، فال تبدل واوه ألفا ألا يف موضع : وأما
اء املشددة من السواكن أعلت حنو يخشون أصله تبدل فيه األلف واوا، فإن ويل الالم غري األلف والي

خيشيون، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت األلف اللتقاء الساكنني، 
 قام عصون، واألصل عصوون، ففعل به ما ذكر يف خيشون، -مسمى به-وكذلك تقول يف مجع عصا 

 عنكبوت قلت رميوت واألصل رمييوت مث قلب وحذف ملالقاة وعلى هذا لو بنيت من الرمي مثل
الساكن وسهل ذلك أمن اللبس إذ ليس يف الكالم فَعلَوت، وذهب بعضهم إىل تصحيح هذا؛ لكون ما 

  :هي فيه واحدا، مث أشار إىل ثانيها بقوله
  ذا أفْعل كأَغْيد وأَحوال... وصح عني فَعل وفَعال 

األفعال على فَعل وعينه ياء أو واو واسم فاعله على أفعل لزم تصحيحه محال على افعلّ ما كان من 
 وحول فهو ١ملوافقته له يف املعىن؛ ألن فعل من هذا النوع خمتص باأللوان واخللق حنو غيد فهو أغيد

  .أحول، ومصدر فعل هذا حممول عليه يف التصحيح أيضا حنو غيد غيدا وحول حوال
من حنو خاف وحنوه فإن وزنه فَعل، ولكن فاعله متزن بفاعل، مث أشار إىل " ذا أفعل: "واحترز بقوله

  :ثالثها بقوله
  والعني واو سلمت ومل تعل... وإن يبِن تفَاعلٌ من افْتعلْ 

__________  
  .غيداء وغادة: الناعم البدن، ويقال يف األنثى:  األغيد١



)٣/١٥٩٩(  

  

ي العني مبعىن تفاعل صح محال على تفاعل؛ لكونه مبعناه حنو اجتوروا وازدرجوا مبعىن إذا كان افتعل واو
من أن يكون افتعل ال يدل على التفاعل، " وإن يبِن تفاعل من افتعل: "جتاوروا وتزاوجوا، واحترز بقوله

ن واجتاز مبعىن جاز، وهو االشتراك يف الفاعلية واملفعولية، فإنه جيب إعالله مطلقا حنو اختان مبعىن خا
  .من أن تكون عينه ياء فإنه جيب إعالله" والعني واو: "واحترز بقوله

تضاربوا بالسيوف؛ ألن الياء أشبه :  أي١امتازوا وابتاعوا واستافوا: ولو كان داال على التفاعل، حنو
  :باأللف من الواو، فكانت أحق باإلعالل منها، مث أشار إىل رابعها بقوله

  صحح أول وعكس قد يحق... ني ذا اإلعالل استحق وإِنْ حلرف
إذا اجتمع يف الكلمة حرفا علة واوان أو ياءان أو ياء وواو، وكل منهما مستحق ألن يقلب ألفا لتحركه 
وانفتاح ما قبله، فال بد من تصحيح أحدمها لئال جيتمع إعالالن واآلخر أحق باإلعالل، فاجتماع الواوين 

حووان، ويف : ي إذا اسود، ويدل على أن ألف احلوى منقلبة عن واو قوهلم يف مثناهكاحلوى مصدر حوِ
حواء، فأصل احلوى حوو، فكل واحدة من الواوين تستحق االنقالب، فإن : حو، ويف مؤنثه: مجع أحوى

قى اسم قلبنامها اللتقى ألفان فيجب حذف أحدمها اللتقاء الساكنني، مث حذف اآلخر ملالقاة التنوين فيب
متمكن على حرف واحد، وذلك ممتنع، وما أفضى إىل املمتنع ممتنع، فلما امتنع إعالهلما معا وجب 

إعالل أحدمها، وكان الثاين أحق بذلك ألن الطرف حمل التغيري والعني متحضنة بوقوعها حشوا واجتماع 
ع الواو والياء كاهلوى، أصله الياءين كاحليا للغيث، وأصله حيي، فأعلت الياء الثانية ملا تقدم، واجتما

  .هوي، فأعلت الياء على ما ذكر يف احلوى
__________  

  .متايزوا وتبايعوا وتسايفوا:  مبعىن١

)٣/١٦٠٠(  

  

وهكذا يفعل يف كل ما جاء من هذا النوع إال ما شذ من حنو غاية وأصله غَيية، فأعلت الياء األوىل 
 تقع طرفا، ومثل غاية يف ذلك ثَاية، وهي حجارة صغار وصحت الثانية، وسهل ذلك كون الثانية مل

يضعها الراعي عند متاعه فيثوى عندها، وطاية وهي السطح والدكان أيضا، وكذلك آية عند اخلليل 
أصلها أيية، فأعلت العني شذوذا، ويف آية مخسة مذاهب غري مذهب اخلليل ذكرا يف غري هذا املوضع، 

  :، مث أشار إىل خامسها بقوله"وعكس قد حيق: "لهوإىل غاية وأخواا أشار بقو
  خيص االسم واجب أن يسلَما... وعني ما آخره قد زِيد ما 



ملا كان اإلعالل فرعا والفعل فرع كان أحق به من االسم؛ وهلذا إذا كان آخر االسم زيادة ختتص 
ما؛ ألنه بتلك الزيادة بعد شبهه مبا باألمساء وجب سالمة عينه إذاكانت واوا أو ياء حتركتا وانفتح ما قبله

جوالن وسيالن، فإما قد ختما بزيادة ختتص باألمساء، وهي األلف : هو األصل يف اإلعالل، وذلك حنو
 وقياسهما ١داران وماهان: والنون فصحت عينهما لذلك، وما جاء من هذا النوع معال عد شاذا حنو

فزعم أن اإلعالل هو القياس، وعليه جاء داران وماهان، دوران وموهان، وخالف املربد يف هذا 
  .والصحيح األول، وهو مذهب سيبويه

  :تنبيهات
زيادة تاء التأنيث غري معتربة يف التصحيح؛ ألا ال خترجه عن صورة فعل؛ ألن تاء التأنيث تلحق : األول

  .كَة فتصحيحه شاذ باتفاققَالَة وباعة، وأما الْحو: املاضي، فال يثبت بلحاقها مباينة يف حنو
__________  

  .إن داران وماهان أعجميان؛ فال حيسن عدمها فيما شذ:  قيل١

)٣/١٦٠١(  

  

 فذهب املازين إىل أا مانعة من -وهو اسم ماء-اختلف يف ألف التأنيث املقصورة يف حنو صورى : الثاين
  .اإلعالل؛ الختصاصها باالسم

 اإلعالل؛ ألا ال خترجه عن شبه الفعل؛ ألا يف اللفظ مبرتلة ألف فَعال، وذهب األخفش إىل أا ال متنع
فتصحيح صورى عند املازين مقيس، وعند األخفش شاذ ال يقاس عليه؛ فلو بين مثلها من القول لقيل 

اختار قَالَا، وقد اضطرب اختيار الناظم يف هذه املسألة، ف: قَولَى، وعلى رأي األخفش: على رأي املازين
يف التسهيل مذهب األخفش، ويف بعض كتبه مذهب املازين، وبه جزم الشارح، واعلم أن ما ذهب إليه 

  .املازين هو مذهب سيبويه
مل ينبه الناظم هنا على الشرط السادس، وهو أال تكون العني بدال من حرف ال يعل وقد ذكره : الثالث

  :١ة، فلم يعلوا ألن الياء بدل من اجليم، قال الشاعرشير: يف التسهيل، واحترز به عن قوهلم يف شجرة
  فأبعدكن اهللا من شيرات... إذا مل يكن فيكن ظل وال جىن 

  :قال يف الكافية: الرابع
  يناب عن حرف بتصحيح قَمن... وقد يكف سبب اإلعالل أن 

__________  
  .مل أقف على اسم قائله، وهو من الطويل:  قائله١

أبعده : لعنكن اهللا، يقال: أي" فأبعدكن اهللا" وهو ما جيتىن من الشجر -بفتح اجليم-" وال جىن: "اللغة



  .لعنه: اهللا أي
  .واخلطاب لألشجار اليت ليس هلا ظل وال مثر

وقعت فعل الشرط " مل يكن فيكن ظل"حرف نفي وجزم وقلب، ومجلة " مل"للشرط " إذا: "واإلعراب
الفاء واقعة " فأبعدكن اهللا" "ظل"عطف على " وال جىن"ه وظل مرفوع ألنه اسم كان وفيكن مقدما خرب

  .يف جواب الشرط، وأبعدكن اهللا مجلة من الفعل والفاعل واملفعول جوابا للشرط
  .فإن الياء فيه بدل من اجليم؛ ألن أصله شجرات" شريات: "قوله: الشاهد
  .٣/ ٨٥٩ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦٠٢(  

  

  :فهذا شامل لنوعني
  .شرية يف شجرة، وقد تقدم:  ما هو بدل من حرف ال يعل حنو:أحدمها
أيس مبعىن يئس، فيضعون اهلمزة موضع : ما هو حال حمل حرف ال يعل، وإن مل يكن بدال حنو: والثاين

الياء، والياء موضع اهلمزة، ويصححون الياء، وإن حتركت وانفتح ما قبلها؛ ألا وقعت موقع اهلمزة، 
موضعها مل تبدل، فعوملت الياء معاملتها لوقوعها موقعها، هكذا قال يف شرح واهلمزة لو كانت يف 

  .الكافية
  .وهذا النوع الثاين مل خيرج بشيء من الشروط الستة املتقدمة، فيكون هذا شرطا سابعا

أن أيس إمنا مل يعل لعروض اتصال الفتحة به؛ ألن الياء فاء الكلمة، فهي يف نية التقدمي : وذكر بعضهم
مزة قبلها يف نية التأخري، وعلى هذا فيستغىن عن هذا الشرط مبا سبق من اشتراط أصالة اتصال واهل

  .الفتحة
ذكر ابن بابشاذ هلذا اإلعالل شرطا آخر، وهو أال يكون التصحيح للتنبيه على األصل : اخلامس

ذا مما شذ مع انتهى، وهو غري حمتاج إليه؛ ألن ه. واحترز من مثل اخلونة واحلوكة: املرفوض، قال
وهو -روح وغَيب مجع رائح وغائب، وعفَوة مجع عفُو : استيفائه الشروط، ومثل ذلك يف الشذوذ قوهلم

  .يف عفوة: ألن تاء التأنيث غري خمتصة باألمساء، يعين:  قال الشارح-اجلحش
  كان مسكنا كمن بت انبذا... وقبل با اقلب ميما النون إذا 

ة قبل الباء عسر؛ الختالف خمرجيهما مع مباينة لني النون وغنتها لشدة الباء، يف النطق بالنون الساكن
فذلك وجب إبداهلا قبل الباء ميما؛ ألا من خمرج الباء ومثل النون يف الغنة، وال فرق يف ذلك بني 

  :املنفصلة واملتصلة، وقد مجعها يف قوله
  .بدل من نون التوكيد اخلفيفة" انبذا"ف وأل. من قطعك فألقه عن بالك واطرحه: أي" كمن بت انبذا"



)٣/١٦٠٣(  

  

  :تنبيهات
عرب بعضهم عن إبدال النون ميما بالقلب كما فعل الناظم، واألوىل أن يعرب باإلبدال؛ ألن القلب : األول

  .يف االصطالح إمنا يكون يف حروف العلة غالبا، وتقدم بيان ذلك
ذ الشلوبني عن الفراء أن النون الساكنة ختفى عند الباء، نقل أبو علي بن أيب األحوص أحد تالمي: الثاين

وال حيمل على ظاهره، فإن ذلك شيء مل ينقله أحد من النحويني عن العرب، وإمنا حيمل على أنه جتوز، 
  .فسمي اإلبدال هنا إخفاء

: قد تبدل النون ميما ساكنة ومتحركة دون باء، وذلك شاذ، فالساكنة كقوهلم يف حنظل: الثالث
ت الشاة أنغرتحرغ٢بنام، قال رؤبة: ، واملتحركة كقوهلم يف بنان١مظل، وأم:  

  وكفك املخضب البنام... يا هاَل ذات املنطق التمتام 
__________  

  . إذا خرج لبنها كاملغرة١
  .هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز:  قائله٢

من " التمتام"ة القمر، وهي الدائرة احمليطة به منقول من هال" هالة"اسم امرأة، منادى مرخم " هال: "اللغة
البنان، وهي أطراف : املراد" البنام"الذي جعل يف اخلضاب " املخضب"التمتمة، وهي تكرير التاء وامليم 

يوحد -بنان خمضب؛ ألن كل مجع يفرق بينه وبني واحده باهلاء : األصابع، والواحدة بنانة ويقال
  .ويذكر

  .ويصفها بأن يف نطقها متتمة وأطراف أصابعها خمضبة" هالة"ينادي املسماة : املعىن
منادى مبين على ضم احلرف احملذوف ألجل الترخيم يف حمل نصب " هال"حرف نداء " يا: "اإلعراب

" التمتام"مضاف إليه " واملنطق"نعت هلال باعتبار حمله منصوب بالفتحة الظاهرة، وذات مضاف " ذات"
معطوف على املنطق، وهو : الواو حرف عطف، كف" وكفك"الظاهرة نعت للمنطق جمرور بالكسرة 

" البنام"نعت للكف " املخضب"مضاف وكاف املخاطبة مضاف إليه مبين على الكسر يف حمل جر 
  .مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة

  .حيث أبدل امليم من النون شذوذا؛ لتحركها وعدم وجود الباء بعدها" البنام: "قوله: الشاهد
  .١٠/ ٣٣، وابن يعيش ٤/ ٢٩٦، وابن هشام ٢/ ٨٦٠ذكره األمشوين : واضعهم

)٣/١٦٠٤(  

  



  ":إذا كانت عني الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح"فصل 
  ذي لني آت عني فعل كأَبِن... لساكن صح انقل التحريك من 

 إليه، الستثقاهلا على إذا كانت عني الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح وجب نقل حركة العني
 فنقلت حركة الواو -بضم الواو وكسر الياء-يقْوم ويبيِن : واألصل" يقوم ويبني: "حرف العلة، حنو

  .القاف يف يقوم والباء يف يبني فسكنت الواو والياء: والياء إىل الساكن قبلهما؛ أعين
للحركة املنقولة، وتارة "ن العني جمانسة مث اعلم أنه إذا نقلت حركة العني إىل الساكن قبلها؛ فتارة تكو

  .١"تكون غري متجانسة
 هلا مل تغري بأكثر من تسكينها بعد النقل، وذلك بأن تكون احلركة ضمة والعني ٢"فإن كانت جمانسة"

  .واوا، أو كسرة والعني ياء، وقد تقدم متثيلها بيقوم ويبني
فإن كانت احلركة فتحة والعني واوا أو ياء وإن كانت غري متجانسة هلا أبدلت حرفا جيانس احلركة، 

أبدلت العني ألفا حنو أقام وأبان، أصلهما أقوم وأبين، فلما نقلت الفتحة إىل الساكن بقيت العني غري 
  .جمانسة هلا، فقلبت ألفا

وإذا كانت احلركة كسرة والعني واوا نقلت الكسرة، مث قلبت الواو ياء لتجانس الكسرة حنو يقيم 
  :يقْوِم، ففعل به ما ذكر، وهلذا النقل شروطأصله 
قَاول وبايع وعوق : أن يكون الساكن املنقول إليه صحيحا، فإن كان حرف علة مل ينقل إليه حنو: األول

يأْيس مضارع أيس؛ ألا معرضة لإلعالل بقلبها ألفا، نص على : وبين، وكذا اهلمزة ال ينقل إليها حنو
  .ذلك يف التسهيل

  مل يستثن اهلمزة هنا؟: فإن قلت
  ".صح: "اهلمزة قد عدها املصنف من حروف العلة؛ فقد خرجت بقوله: قلت

__________  
  . ب١
  . ب٢

)٣/١٦٠٥(  

  

ما أبين الشيء وأقومه، وأبني به وأقوم به، محلوه على نظريه : أال يكون الفعل فعل تعجب، حنو: الثاين
  .ى املزية، وهو أفعل التفضيلمن األمساء يف الوزن والداللة عل

ابيض واسود، وإمنا مل يعلوا هذا النوع لئال يلتبس مثال : أال يكون من املضاعف الالم، حنو: الثالث
باض، وكان يظن أنه فاعل من : مبثال، وذلك أن ابيض لو أعلت عينه باإلعالل املذكور، لقيل فيه



  .ملراد فوجب صون اللفظ مما يؤدي إليهالبضاضة، وهي نعومة البشرة، وذلك خالف ا
أال يكون يف املعتل الالم، حنو أهوى، فال يدخله النقل لئال يتواىل إعالالن، وإىل هذه الشروط : الرابع

  :الثالثة أشار بقوله
  كابيض أو أهوى بالم علِّال... ما مل يكن فعل تعجب وال 

يعور ويصيد مضارعا :  لفعل الذي مبعىن افعلّ حنووزاد يف التسهيل شرطا آخر، وهو أال يكون موافقا
أعوره اهللا، وكأنه استغىن عن ذكره هنا بذكره يف الفصل السابق : عوِر وصيد، وكذا ما تصرف منه حنو

  .فإن العلة واحدة" ذا أَفعل.... وصح عني فَعل وفَعال : "يف قوله
  فيه وسمضاهى مضارعا و... ومثل فعل يف ذا اإلعالل اسم 

 يشارك الفعل يف -وهو املوافق له يف عدد احلروف واحلركات-أن االسم املضاهي للمضارع : يعين
  :وجوب اإلعالل بالنقل املذكور، وبشرط أن يكون فيه وسم ميتاز به عن الفعل، فاندرج يف ذلك نوعان

 وزنه وفيه زيادة تنبئ عن أنه ما وافق املضارع يف وزنه دون زيادته كمقام، فإنه موافق للفعل يف: أحدمها
 -بالفتح-ليس من قبيل األفعال وهي امليم؛ فأعل، وكذلك حنو مقيم ومبني ولو بنيت من البيع مفْعلة 

مبِيعة :  فعلى مذهب سيبويه تقول-بالضم-مبِيعة، أو مفْعلة :  قلت-بالكسر-مباعة، أو مفْعلة : قلت
  .وسبق ذكر مذهبهما. وعةمب: أيضا، وعلى مذهب األخفش تقول

)٣/١٦٠٦(  

  

ما وافق املضارع يف زيادته دون وزنه، كبناء مثل حتلئ من البيع فتقول فيه تبيع باإلعالل : واآلخر
 ليس -بكسر التاء-املذكور لكونه موافقا للفعل يف عد حروفه وحركاته وزيادته إال يف وزنه؛ ألن تفعال 

تبِيع على مذهب سيبويه، وتبوع :  قلت١بنيت من البيع مثل ترتبمن األبنية املخصوصة باألمساء، وإذا 
 ليس من أوزان األفعال، بل هو من األوزان املخصوصة -بضم التاء-على مذهب األخفش؛ ألن تفعال 

  .بكسر التاء-باألمساء كتفعل 
 وأبني، ولو وأما ما شابه املضارع يف وزنه وزيادته معا، فيجب تصحيحه حنو ابيض واسود وأطول منه

  .تبِيع بالتصحيح ملوافقته للفعل يف األمرين معا: بنيت من البيع مثل تضرب أو تقتل قلت
واحلاصل أنه ال يعل االسم املشابه للفعل حركة وسكونا إال إذا خالفه يف حركة حنو تبيع مثال حتلئ من 

  .البيع أو زيادة يف أوله حنو مقام
  ولم كان ذلك؟: فإن قلت

  . إذا شابه الفعل من كل وجه وأعل توهم كونه فعال فوجب تصحيحه لئال يلتبس بالفعلألنه: قلت
  . فإما أُعال مع موافقة الفعل يف األمرين-علمني-يزيد وتزيد : ينتقض هذا بنحو: فإن قلت



  .هذان وحنومها مما نقل من الفعل بعد اإلعالل، ال أنه أعل بعد تقديره امسا: قلت
من مل يصرفه، فإنه وزنه أفعل أعل يف حال الفعلية مث مسي به، وأما من صرفه فهو أبان عند : ومن ذلك

  .عنده فعال، وليس من هذا الباب
وذا تعلم أن استدالل بعضهم على أنه فعال بأنه لو كان أفعل مل يعل؛ ألنه من قبيل األمساء ضعيف؛ 

  .ألنه كيزيد وحنوه مما نقل بعد اإلعالل
__________  

  . الشيء املقيم الثابت-بتاءين مضمومتني وتفتح الثانية- الترتب ١
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  :تنبيه
ما تقدم من إعالل حنو تبيع مثال حتلئ؛ لكونه خالف املضارع بكسر أوله هو مذهب النحويني كافة إال 

 وتقول يف مثل ترتب -بالتصحيح-املربد فإنه يصحح ذلك وحنوه؛ ألنه ليس مبنيا على فعل، فتقول تبيع 
إن مقاما :  وكذلك يشترط يف إعالل حنو مقام مناسبة الفعل، وتقول-بالتصحيح أيضا-ن القول تقول م

ومباعا وحنومها مما خالف الفعل بزيادته، وإمنا اعتلت ألا مصار لفعل أو اسم مكان، ال ألا على وزن 
ل عليه وهي عند غريه مما الفعل، ومدين ومرمي ومكْورة، عنده وارد على القياس؛ إذ ال فعل هلا فتحم

شذ من اإلعالل، والصحيح مذهب اجلمهور، ويدل على فساد ما ذهب إليه إعالل عني معيشة ومثوبة 
  :وليسا مبصدرين وال امسي مكان، إمنا مها امسان ملا يعاش به من خري أو شر

  ومفْعلٌ صحح كاملفْعالِ
 خاصة باألمساء أعين امليم، فكان فيه موافقة الفعل كان حق مفعل أن يعل ألنه على وزن تعلم، وزيادته

من وجه وخمالفته من وجه، وذلك يقتضي إعالله، لكنه صحح لشبهه لفظا ومعىن مبا يستحق التصحيح 
وهو مفعال؛ ألنه غري موازن للفعل ألجل األلف اليت قبل المه، أما شبهه به لفظا فواضح، وأما شبهه به 

آلة كمخيط ومكيال، وصفة مقصودا ا املبالغة كمهمز وحمضار، فسوى معىن فألن كال منهما يكون 
فعلة تصحيحه عنده شبهه " كاملفعال: "بينهما يف التصحيح، وإىل سبب تصحيح مفعل أشار بقوله

مبفعال، وقد صرح بذلك يف غري هذا النظم، وقد ذكر كثري من أهل التصريف أن علة تصحيحه كونه 
  .و غري أنه قصدمقصورا من مفعال، فهو ه

  وألف اِإلفْعال واستفْعال....................... ... 
 ضوأَزِلْ لذا اإلعالل والتاء االزم ع ...ضروحذفها بالنقل رمبا ع  

إذا كان املصدر على إفعال أو استفعال، مما أعلت عينه، محل على فعله يف اإلعالل فتنقل حركة عينه إىل 



لتجانس الفتحة، فيلتقي ألفان، فتحذف إحدامها اللتقاء الساكنني، مث تعوض عنها تاء فائه، مث تقلب ألفا 
  إقامة: التأنيث، وذلك حنو

)٣/١٦٠٨(  

  

إِقْوام واستقوام، فنقلت فتحة الواو إىل القاف، مث قلبت الواو ألفا لتحركها يف : واستقامة، أصلهما
 العني والثانية ألف إفعال واستفعال فوجب حذف األصل وانفتاح ما قبلها، فالتقى ألفان األوىل بدل

  .إحدامها
واختلف النحويون أيتهما احملذوفة؟ فذهب اخلليل وسيبويه إىل أن احملذوفة ألف إفعال واستفعال؛ ألا 

وألف : "الزائدة، ولقرا من الطرف، وألن االستثقال ا حصل، وإىل هذا ذهب الناظم؛ ولذلك قال
  ...".أزل .. ..اإلفعال واستفعال 

وذهب األخفش والفراء إىل أن احملذوفة بدل عني الكلمة، واألول أظهر، وملا حذفت األلف عوض عنها 
  .إقامة واستقامة: تاء التأنيث فقيل

إىل أن هذه التاء اليت جعلت عوضا قد حتذف، فيقتصر يف " وحذفها بالنقل رمبا عرض: "وأشار بقوله
ويكثر ذلك مع : أراء إراء واستقام استقاما، قال الشارح:  كقوهلمذلك على ما مسع، وال يقاس عليه،

  :١فهذا على حد قوله} وإِقَام الصالة{: اإلضافة كقوله تعاىل
  وأخلفوك عد األمر الذي وعدوا.............................. ... 

__________  
  .و من البيسطهو أبو أمية الفضل بن العباس بن عتبة بن أيب هلب، وه:  قائله١

  :وصدره
  إن اخلليط أجدوا البني فاجنردوا

أحدثوا الفراق " أجدوا البني"الفراق " البني"املخالط الذي خيالط املرء يف مجيع أموره " اخلليط: "اللغة
  .انقطعوا ببعدهم عنا: انصرموا؛ أي: بعدوا واندفعوا، ويروى" اجنردوا"وجعلوه أمرا جديدا 

إن أصحابك وأصدقاءك الذين عاشروك، قد : نفسه شخصا خياطبه ويقول لهجيرد الشاعر من : املعىن
أحدثوا بينك وبينهم فرقة، وبعدوا عنك وأخلفوا ما كانوا قد وعدوك به وعاهدوك عليه، من دوام 

  .األلفة وطول عهد القرب واملودة
" البني"فاعله فعل ماض، وواو اجلماعة " أجدوا"اسم إن " اخلليط"حرف توكيد ونصب " إن: "اإلعراب

. الفاء عاطفة" فاجنردوا"مفعول به ألجدوا، واجلملة من الفعل وفاعله ومفعوله يف حمل رفع خرب إن 
الواو عاطفة أخلف فعل ماض وواو اجلماعة فاعله " وأخلفوك"فعل ماض وواو اجلماعة فاعله : اجنرد



" الذي"مضاف إليه " األمر "مفعول ثان" عد"وكاف اخلطاب مفعول أول مبين على الفتح يف حمل نصب 
فعل ماض وفاعله، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، والعائد " وعدوا"اسم موصول نعت لألمر 

  .األمر الذي وعدوه: حمذوف
  ".عدة"حيث حذفوا التاء عند اإلضافة شذوذا؛ ألن أصله " عد األمر: "قوله: الشاهد
  .، وابن الناظم٤/ ٣٠٩ابن هشام : ذكره من شراح األلفية: مواضعه

)٣/١٦٠٩(  

  

وتقدم مذهب :  قلت١} وإِقَام الصالة{: وامتنع حذفها إال بسماع كقوله تعاىل: وقال يف شرح الكافية
  .٢} وإِيتاَء الزكَاة{: وحسن حذف التاء يف اآلية مقارنته لقوله تعاىل بعد: الفراء يف باب اإلضافة، قيل

  :تنبيه
منها أَعول إعواال، وأغيمت السماء إغياما، : واستفعال وفروعهما يف ألفاظقد ورد تصحيح إفعال 

، وهذا عند مجهور النحويني شاذ حيفظ وال يقاس عليه، ٣واستحوذ استحواذا، واستغيل الصيب استغياال
وذهب أبو زيد إىل أن ذلك لغة يقاس عليها، وحكى اجلوهري عنه أنه حكي عن العرب تصحيح أفعل 

تصحيح هذه األشياء لغة : صحيحا مطردا يف الباب كله، وقال اجلوهري يف موضع آخرواستفعل ت
فصيحة صحيحة، وذهب يف التسهيل إىل مذهب ثالث، وهو أن التصحيح مطرد فيما أمهل ثالثيه، 

  .كاستنوق استنواقا، ال فيما له ثالثي حنو استقام
  نقل فمفعول به أيضا قمن... وما إلفعال من احلذف ومن 

  تصحيح ذي الواو ويف ذي الياء اشتهر... و مبيع ومصون وندر حن
إذا بين مفعول من ثالثي معتل العني فعل به ما فعل بإفعال واستفعال من نقل حركة عينه وحذف مدته، 

مقوول ومبيوع، فنقلت حركة الواو والياء : مقول ومبيع، واألصل: فإذا بين مفعول من قال وباع فقيل
، فالتقى ساكنان األول عني الكلمة والثاين واو مفعول الزائدة فوجب حذف إىل الساكن قبلهما

إحدامها، واختلف يف أيهما حذف، فذهب اخلليل وسيبويه إىل أن احملذوف واو مفعول؛ لزيادا ولقرا 
من الطرف، وذهب األخفش إىل أن احملذوف عني الكلمة؛ ألن واو مفعول ملعىن، وألن الساكنني إذا 

  .يف كلمة حذف األولالتقيا 
__________  

  . من سورة النور٣٧ من سورة األنبياء، ومن اآلية ٧٣ من اآلية ١
  . من سورة النور٣٧ من اآلية ٢
صارت ذات : أي: يطلق مبعىن رفع صوته بالبكاء، ومبعىن كثر عياله، وأغيمت السماء:  أعول إعواال٣



 -بفتح الغني وسكون الياء-شرب الغيل : أي: أي غلب، واستغيل الصيب: غيم أي سحاب، واستحوذ
  .وهو اللنب الذي ترضعه املرأة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل

)٣/١٦١٠(  

  

فأما ذوات الواو حنو مقول، فليس فيها عمل غري ذلك؛ ألنه ملا حذفت منه إحدى الواوين بقي مقول 
  .على لفظه

يبويه بقي مبيع بياء ساكنة بعد ضمة، فجعلت وأما ذوات الياء حنو مبيع فإنه ملا حذفت واوه على رأي س
الضمة املنقولة كسرة لتصح الياء، وأما على رأي األخفش فإنه ملا حذفت ياؤه كسرت الفاء وقلبت 

  .الواو ياء، فرقا بني ذوات الواو وذوات الياء
 قلبها واوا وقد خالف األخفش أصله يف هذا، فإن أصله أن الفاء إذا ضمت وبعدها ياء أصلية باقية: قيل

النضمام ما قبلها إال يف اجلمع حنو بيض، وقد قلب هاهنا الضمة كسرة مراعاة للعني اليت هي ياء مع 
  .حذفها، ومراعاا موجودة أجدر

  هل يظهر خلالف الشيخني يف احملذوف مثرة لفظية؟: فإن قلت
:  قول أيب احلسن فأقولأما على: سألين أبو علي عن ختفيف مسوء فقلت: قال أبو الفتح. نعم: قلت

رأيت : مقْرو؛ ألا عنده واو مفعول، وأما على مذهب سبيويه فيقال: رأيت مسوا، كما تقول يف مقروء
  .كذلك هو: خب، فنحرك الواو ألا يف مذهبه العني، فقال يل أبو علي: مسوا كما تقول يف خبء

، ١ثوب مصوون، ومسك مدووف:  بعض العربأشار به إىل قول" وندر تصحيح ذي الواو: "وقوله
أن بعض : ويف القياس على ذلك خالف منعه اجلمهور وأجازه املربد يف أحد قوليه، وذكر اجلوهري

حكي ذلك عن الكتاب : النحويني يقيس اإلمتام يف الواو، وأنه لغة لبعض العرب، وقال األستاذ أبو علي
  .وقاس عليه

  أن التصحيح يف ذوات الياء كثري مشتهر: ينيع" ويف ذي الياء اشتهر: "وقوله
__________  

  .مبلول أو مسحوق: أي: حمفوظ، من صان يصون، مسك مدووف: أي:  ثوب مصوون١

)٣/١٦١١(  

  

  .١"خذه مطيوبة به نفسا: "خبالف الواو، وذلك لثقل الواو وخفة الياء، ومثال ذلك يف الياء كقوهلم
  :٢وقال شاعر



  كأا تفاحة مطيوبة
  :٣وتصحح ذوات الياء لغة متيمة حكاها املازين وغريه، وقال علقمة وهو متيمي

  يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم............................ ... 
خميوط ومبيوع، وال نعلمهم أمتوا يف الواو ألا : وبعض العرب خيرجه عن األصل فيقول: قال سيبويه

  .إنا أجازوا رد مبيع إىل أصله يف الضرورة ومل جيعله لغة: ه فقالأثقل، وخالف أبو العباس يف تصريف
  وأعلل إن مل تتحر األجودا... وصحح املفعول من حنو عدا 

__________  
طابه أي طيبه، والصواب مطيوبة به نفس، برفع نفس على النيابة : اسم مفعول طابه يقال:  مطيوبة١

اهـ . إنابة الضمري يف مطيوبا العائد على فاعل خذ عن الفاعلعن الفاعل، أو مطيوبا به نفسا بالتذكري و
  .صبان

مل أعثر على قائله، ومل أقف على متامه، وهو شاعر من بين متيم يصف اخلمر، والضمري يف كأا :  قائله٢
  .يعود إىل اخلمر اليت يصفها الشاعر

 خرب كأن مرفوع بالضمة "تفاحة"كأن حرف تشبيه ونصب وضمري الغائبة امسها " كأا: "اإلعراب
  .نعت لتفاحة مرفوع بالضمة الظاهرة" مطيوبة"الظاهرة 
  .مطيبة كمبيعة: فقد جاء على األصل والقياس أن يقال" مطيوبة: "قوله: الشاهد
  .، وابن الناظم٤/ ٣٠٥، وابن هشام ٣/ ٨٦٦ذكره األمشوين : مواضعه

  .هو علقمة بن عبدة، وهو من البسيط:  قائله٣
  :وصدره

   تذكر بيضات وهيجهحىت
إلباس " الدجن"املطر اخلفيف " الرذاذ"من التهيج، هاج إذا ثار " هيجه"مجع بيضة " البيضات: "اللغة

  .من الغيم وهو السحاب" مغيوم"الغيم السماء 
مجلة من الفعل والفاعل وهو الضمري الذي يرجع إىل الظليم وهو ذكر " تذكر"للغاية " حىت: "اإلعراب
فعل ماض واهلاء مفعوله وهي الضمري املنصوب الراجع إىل الظليم " وهيجه"مفعوله " اتبيض"النعامة 

مبتدأ مؤخر، واجلملة صفة " الدجن"جار وجمرور خرب مقدم " عليه"مضاف إليه " الرذاذ"فاعل " يوم"
  .صفة أخرى ليوم" مغيوم"ليوم 

  . فيه مغيمفإنه جاء على أصله بدون اإلعالل، والقياس" مغيوم: "قوله: الشاهد
  .٢٠١، وابن الناظم، واملكودي ص٣/ ٨٦٦ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦١٢(  

  



فإن كانت ياء وجب إعالله . إذا بين املفعول من فعل معتل الالم مل خيل من أن تكون المه ياء أو واوا
ها مع باإلبدال واإلدغام وحتويل الضمة كسرة حنو مرمي واألصل مرموي، فقلبت الواو ياء الجتماع

  .الياء وسبق إحدامها بالسكون وأدغمت يف الم الكلمة، وكسرت امليم لتصح الياء
  .قسم جيب إعالله، وقسم خيتار إعالله، وقسم خيتار تصحيحه: وإن كانت واوا فهي على ثالثة أقسام

: مقْوِي، واألصل: فالذي جيب إعالله هو ما عينه واو، فإذا بنيت اسم املفعول من حنو قَوي قلت
مقْووو، فاستثقل اجتماع ثالث واوات يف الطرف مع الضمة، فقلبت األخرية ياء مث قلبت املتوسطة ياء؛ 
ألنه قد اجتمع ياء وواو، وسبقت إحدامها بالسكون، مث قلبت الضمة كسرة ألجل الياء، وأدغمت الياء 

  .مقْوي: يف الياء فقيل
 كمرضي، فهذا فيه اإلعالل والتصحيح، -بكسر العني-والذي خيتار إعالله هو ما كان فعله على فعل 

واإلعالل أوىل؛ ألن فعله قد قلبت فيه الواو ياء يف حالة بنائه للفاعل ويف حالة بنائه للمفعول، فكان 
إجراء اسم املفعول على الفعل يف اإلعالل أوىل من خمالفته له؛ وهلذا جاء اإلعالل يف القرآن دون 

. مرضوة مع كونه من الرضوان:  ومل يقل١} جِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةًار{: التصحيح، قال تعاىل
ترجيح اإلعالل على التصحيح يف حنو : وهو قليل، هذا ما ذكره املصنف؛ أعين" مرضوة: "وقال بعضهم

 املغاربة بعد مرضي، وذكر غريه أن التصحيح يف ذلك هو القياس وأن اإلعالل فيه شاذ، وصرح بعض
والوجه يف هذا النحو الواو، واألخرى عربية : وظاهر كالم سيبويه اطراده قال"اطراد اإلعالل فيه 

  .٢"كثرية
 -بكسر العني-والذي خيتار تصحيحه هو ما كان من فعل وليست عينه واوا، وال هو على فعل 

  كاملفعول من حنو عدا، فيجوز فيه التصحيح محال على فعل
__________  

  . من سورة الفجر٢٨ اآلية ١
  . أ٢

)٣/١٦١٣(  

  

معدو، فتصححه كما صح فعل الفاعل، وجيوز فيه اإلعالل محال على فعل املفعول : الفاعل فتقول
  .معدي، فتعله كما أعل فعل املفعول، والتصحيح أوىل؛ ألن احلمل على فعل الفاعل أوىل: فتقول

  :١ويروى بالوجهني قول الشاعر
  أنا الليث معديا عليه وعاديا...  علمت عرسي مليكة أنين وقجد

  .بالتصحيح، وأنشده غريه باإلعالل" معدوا: "وأنشده املازين



  :تنبيهات
ما يترجح فيه التصحيح، وأحال على : مل يذكر الناظم يف هذا البيت إال هذا القسم األخري؛ أعين: األول

ما عينه واو حنو قوي، فإن املفعول منه جيب إعالله، وما هو على فعل " و عدامن حن: "املثال فخرج بقوله
  .حنو رضي، فإن املفعول منه يترجح إعالله عند املصنف

  مل ترك هنا ذكر املفعول مما المه ياء حنو رمى؟: فإن قلت
  .ألن حكمه قد تقدم بيانه: قلت
: كان التصحيح أجود، وقال بعض النحوينيظاهر كالمه أن اإلعالل مطرد يف حنو معدي، وإن : الثاين

  .إن اإلعالل فيه شاذ ال يطرد
__________  

  .هو عبد يغوث احلارثي، وهو من الكامل:  قائله١
  .مغريا عليه وغاريا: امرأته، ووقع يف رواية الزخمشري: عرس الرجل" عرسي: "اللغة
  . األسد، فال بد أين أهلكهقد علمت زوجيت أين مبرتلة األسد، فمن ظلمين فإمنا ظلم: املعىن

فاعل " عرسي"فعل ماض والتاء للتأنيث " علمت"الواو للعطف وقد حرف حتقيق " وقد: "اإلعراب
حرف توكيد ونصب " أنين" عطف بيان أو بدل من عرسي -بضم امليم-" مليكة"والياء مضاف إليه 

 امسها وخربها سدت مسد ضمري منفصل فال موضع له، وأن مع" أنا"خربها و" الليث"والياء امسها 
عطف عليه، والعامل يف معديا ما يف أن من معىن ثبت " وعاديا"حال من الليث " معديا"مفعويل علمت 

  .وحتقق
  .حيث جاء على اإلعالل فإن أصله معدو" معديا: "قوله: الشاهد
  .٢/ ٣٨٢، وسيبويه ١٠/ ١١٠، وابن يعيش ٣/ ٨٦٧ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦١٤(  

  

إنه أعل محال على فعل املفعول، وهو قول : اختلف يف تعليل إعالل الواو يف هذا النوع، فقيل: لثالثا
أعل تشبيها بباب أدل؛ وذلك ألن الواو األوىل ساكنة زائدة خفيفة : الفراء وتبعه املصنف، وقيل

قلبت ياء على باإلدغام فلم يعتد ا حاجزا، فصارت الواو اليت هي الم الكلمة كأا وليت الضمة، و
كما فعلوا يف الكساء حنو فعلهم يف العصا، واعترض تعليل الفراء : حد قلبها يف أدل، قال الزخمشري

  .بوجوب القلب يف املصدر، حنو عتا عتيا، واملصدر ليس مببين على فعل املفعول
  ذي الواو الم مجع أو فرد يعن... كذاك ذا وجهني جا الفعول من 

ول مما المه واو ومل خيل من أن يكون مجعا أو مفردا، فإن كان مجعا فقد جاء فيه اإلعالل إذا كان الفُع



عصوو ودلُوو، فأبدلت : والتصحيح، إال أن اإلعالل أكثر حنو عصي ودلي مجع عصى ودلو، وأصلهما
  .دال وإدغامالواو األخرية ياء محال على باب أدل وأعطيت الواو اليت قبلها ما استقر ملثلها من إب

إنكم : وقد ورد بالتصحيح ألفاظ، وهي أُبو مجع أب وأُخو مجع أخ، ونحو مجع حنو، وحكي عن بعضهم
ومل :  وهوالسحاب الذي هراق ماءه، وقال ابن سيده-باجليم-لتنظرون يف نحو كثرية، ونجو مجع جنو 

ع ابن، وقنو مجع قنا على خالف يف المهما، يسمع فيه إال اإلعالل، ونهو مجع و، وذكر من ذلك بنو مج
شذ من هذا اجلمع لفظان ومها جنو يف مجع جنو، وقنو يف : ومذهب سيبويه أا ياء، وقول ابن عصفور

  .مجع قنا، يوهم أنه مل يشذ غريمها، وليس كذلك
ا ومنا منوا، عال علو: فإن كان مفردا فقد جاء فيه أيضا اإلعالل والتصحيح إال أن التصحيح أكثر حنو

  .قسوة: كَبِر، وقسا قسيا، أي: عتا الشيخ عتيا، أي: وقد جاء بالتصحيح قوهلم
ظاهر كالم الناظم التسوية بني فعول املفرد وفعول اجلمع يف الوجهني وليسا بسواء؛ ألن : فإن قلت

  .اإلعالل يف اجلمع أكثر، والتصحيح يف املفرد أكثر
 يف كل منهما، ومل يسو بني الوجهني يف الكثرة، وقد صرح سوى بينهما يف جميء الوجهني: قلت

  :بتفاوما يف غري هذا الكتاب، قال يف الكافية

)٣/١٦١٥(  

  

  ورجح اإلعالل يف اجلمع ويف
  مفرد التصحيح أوىل ما قُفي

  لم كان اإلعالل يف اجلمع أرجح والتصحيح يف املفرد أرجح؟: فإن قلت
  .فردلثقل اجلمع وخفة امل: قلت

  :تنبيهان
ال إشكال يف اطراد اإلعالل يف اجلمع والتصحيح يف املفرد، وأما تصحيح اجلمع فمذهب : األول

. وال يقاس عليه خالفا للفراء، انتهى: اجلمهور أنه ال يقاس عليه، وإىل هذا ذهب يف التسهيل قال
ل اطراده، والذي ذكره وضعف مذهب الفراء بقلة ما ورد من ذلك، وأما إعالل املفرد فظاهر التسهي

  .غري أنه شاذ ال يطرد
ما تقدم يف فُعول من التصحيح مشروط بأال يكون من باب قَوِي، فلو بين من القوة فعول لزم أن : الثاين

  .يفعل به ما فعل مبفعول من القوة، وقد تقدم
  وحنو نيام شذوذه نمي... وشاع حنو نيم يف نوم 

نيم، ويف صوم مجع : عل مجع فاعل الذي عينه واو اإلعالل، فيقال يف نوم مجع نائمأنه قد كثر يف ف: يعين



  :١جيع قال: صيم، ويف جوع مجع جائع: صائم
  عجلْت طبخته لقوم جيع........................ ... 

__________  
  .هو احلاردة وامسه قطبة، وهو من الكامل:  قائله١

  :وصدره
  ومعرص تغلي املراجل حتته

 وهو -بضم امليم وفتح العني والراء مشددة، بزنة اسم املفعول من مضعف العني-" معرص: "اللغة
  .القدور، واحده مرجل بزنة منرب" املراجل"اللحم الذي وضع يف العرصة، وهي الفناء بني الدور ليجف 

على آخره منع من ظهورها اشتغال الواو واو رب معرص مرفوع بضمة مقدرة " ومعرص: "اإلعراب
فاعله واجلملة صفة " املراجل"فعل مضارع " تغلي"احملل حبركة حرف اجلر الشبية بالزائد وهو مبتدأ 

مفعول به واهلاء مضاف إليه " طبخته"فعل وفاعل " عجلت"ظرف واهلاء مضاف إليه " حتته"ملعرص 
  .صفة" جيع"جار وجمرور متعلق بعجل " لقوم"واجلملة خرب معرص 

  .فإن أصله جوع؛ ألنه من األجوف الواوي فأبدلت الياء من الواو وهو مجع جائع" جيع: "قوله: الشاهد
  .٣/ ٨٧٠ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦١٦(  

  

ووجه ذلك أن العني شبهت بالالم لقرا من الطرف، فأعلت كما تعل الالم فقلبت الواو األخرية ياء 
-، وأدغمت الياء يف الياء، والتصحيح يف ذلك هو األصل، وأما فُعال ١"اءمث قلبت الواو األوىل ي"

  .صوام وقوام، فالتصحيح فيه متعني لبعد عينه عن الطرف بسبب زيادة األلف:  حنو-باملد
  :٢قال الشاعر. وقد شذ اإلعالل يف لفظ واحد ال يقاس عليه وهو نيام مجع نائم

  ق النيام إال كالمهافما أر... أال طرقتنا مية بنة منذر 
  :تنبيهان
يفيد الكثرة وليس بنص على اطراده، وقد نص غريه من النحويني على أنه مطرد، " وشاع: "قوله: األول

والطراده شرط مل يذكره املصنف، وهو أال يكون معتل الالم حنو شاو وشوى، فهذا ال جيوز إعالله 
  .كراهة لتوايل اإلعالل

  .ء فُعل املعل العني الضم والكسر، والضم هو الوجه اَألولَىجيوز يف فا: والثاين
__________  

  . أ، ج١



  .أبو النجم، وهو من الطويل: هو أبو الغمر الكاليب، ويقال له:  قائله٢
-مجع نائم " النيام"أسهر وأذهب النوم من األعني " أرق"اسم امرأة " مية"زارتنا ليال " طرقتنا: "اللغة

  .م ينام نومااسم فاعل من نا
أن هذه املرأة زرام بالليل، وقد نام القوم، فأرقهم حديثها وأطار النوم من أعينهم كالمها : املعنا

  .العذب، حىت قضوا ليلهم أيقاظا ساهرين
فاعل " مية"فعل ماض والتاء عالمة التأنيث وضمري املتكلم مفعول به " طرقتنا"أداة تنبيه " أال: "اإلعراب

مفعول به ألرق " النيام"فعل ماض " أرق"الفاء عاطفة وما نافية " فما"مضاف إليه " نذرم"نعت " ابنة"
  .فاعل أرق، والضمري مضاف إليه" كالمها"أداة حصر " إال"

  .فإن أصله النوام، ونيام مجع نائم واهلمزة يف املنفرد منقلبة عن واو" النيام: "قوله: الشاهد
، ٢/ ٤٢٩، وابن عقيل ٤/ ٢٧٨، وابن هشام ٣/ ٧٨٠وين األمش: ذكره من شراح األلفية: مواضعه

  .١٠/ ٩٣، وابن يعيش ٢٠٢وابن الناظم، واملكودي ص

)٣/١٦١٧(  

  

  ":إذا كان فاء االفتعال حرف لني: "فصل
  وشذ يف ذي اهلمز حنو ائتكال... ذو اللني فا تا يف افتعال أبدال 

جب يف اللغة الفصحى إبداهلا تاء يف االفتعال  و-أعين واوا أو ياًء-إذا كان فاء االفتعال حرف لني 
  .وفروعه، أعين الفعل وامسى الفاعل واملفعول

  .اتسر يتسر اتسارا فهو متسر: اتعد يتعدا اتعادا فهو متعد، ومثاله يف الياء: مثال ذلك يف الواو
ها فكانت تكون بعد الكسرة وإمنا أبدلوا الفاء يف ذلك تاء؛ ألم لو أقروها لتالعبت ا حركات ما قبل

ياء، وبعد الفتحة ألفًا، وبعد الضمة واوا، فلما رأوا مصريها إىل تغريها لتغري أحوال ما قبلها أبدلوا منها 
حرفا جلدا ال يتغري ملا قبله، وهو التاء، وهو أقرب الزوائد من الفم إىل الواو، وليوافق ما بعده فيدغم 

  .فيه
  :تنبيهات

النحويني البدل يف اتعد، إمنا هو من الياء؛ ألن الواو ال تثبت مع الكسرة يف اتعاد ويف قال بعض : األول
  .اتعد ومحل املضارع واسم الفاعل واسم املفعول منه على املاضي واملصدر

يشمل الواو والياء كما تقدم، وأما األلف فال مدخل هلا يف ذلك؛ ألا ال تكون " ذو اللني"قوله : الثاين
  .ال عينا وال المافاء و

من هل احلجاز قوم يتركوا هذا اإلبدال، وجيعلون فاء الكلمة على حسب احلركات قبلها، : الثالث



  .ايتعد ياتعد فهو موتعد، وايتسر ياتِسر فهو موتِسر: فيقولون
وشذ يف ذي : "وقوله.  وهو غريب-باهلمز-حكى اجلرمي أن من العرب من يقول ائتسر وائتعد : الرابع
وشذ إبدال فاء االفتعال تاء فيما أصله اهلمزة والقياس فيه أال يبدل، وذلك حنو ايتكل ياتكل : أي" اهلمز

  ايتكالًا؛ ألنه افتعل من األكل، ففاء الكلمة مهزة ولكنها خففت بإبداهلا حرف لني الجتماعها مع اهلمزة

)٣/١٦١٨(  

  

ومل تبدل ألا ليست بأصل، وإمنا هي بدل من مهزة، اليت قبلها فأقرت على ما يقتضيه التصريف، 
واهلمزة ال تدغم، فينبغي أن يكون بدهلا كذلك، وأيضا فألن إبداهلا وهي بدل من الفاء يؤدي إىل توايل 

لبس اإلزار، فالتاء يف هذا بدل : إعاللني وشذ إبدال الياء والواو يف هذا تاء، كقول بعضهم اتزر، أي
" اؤتمن اتمن، فالتاء يف هذا بدل من الواو املبدلة من اهلمزة: وقال بعضهم"ن اهلمزة من الياء املبدلة م

  .واللغة الفصيحة يف ذلك عدم اإلبدال
  :تنبيهات

يقتضي أن اإلبدال يف ذي اهلمز ليس بلغة فال يصح القياس عليه، وهذا هو " وشذ"قوله : األول
اتزر : بدال يف ذي اهلمزة، وحكوا من ذلك ألفاظًا وهياملعروف، وحكى عن البغداديني أم أجازوا اإل

هي لغة : واتمن، من اإلزار واألمانة، واتهل من األهل، ومنه عندهم اتخذ من األخذ، وقال بعضهم
هذا خطأ يف الرواية، فإن صحت فإمنا مسعت من قوم غري : رديئة متنازع يف صحة نقلها، قال أبو علي

ؤخذ بلغتهم، ومل حيك هذا سيبويه، وال األئمة املتقدمون العارفون بالصيغة وحتري فصحاء ال ينبغي أن ي
  .النقل
كذا اجلميع رواه املوطأ باإلبدال واإلدغام، ويف حديث " وإن كان قصريا فليتزر به"ويف احلديث : قلت

  .باإلدغام- " يأمرين إذا حضت أن أتزر-صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا "عائشة رضي اهللا عنها 
  .اختذ وهو من األخذ؟: فما يصنع أبو علي بقوهلم: فإن قلت

لَاتخذْت {: ختذ مبعىن اختذ، قال اهللا تعاىل: خرجه على أن تاءه األوىل أصلية؛ ألن العرب قالت: قلت
  د:٢ وأنشد١} علَيه أَجرا

  طَرقنسيفًا كأُفْحوصِ القطاة الْم... وقد ختذت رجلي لدى جنب غرزها 
__________  

  . من سورة الكهف٧٧ من اآلية ١
  .وهو من الطويل-وامسه شاس بن ار العبد -هو املمزق العبدي :  قائله٢



 -بفتح الغني وسكون الراء-الغرز " غرزها"ويروى إىل جنب " لدى جنب"مبعىن اختذت " ختذت: "اللغة
  =ركاب الرجل من جلد، وإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب 

)٣/١٦١٩(  

  

ونازع الزجاجي يف وجود مادة تخذَ، وزعم أن أصله اختذ، وحذف، وصحح ما ذهب إليه الفارسي مبا 
تخذَ يتخذ تخذًا، وذهب بعض املتأخرين إىل أن اتخذ مما أبدلت فاؤه تاء على : حكاه أبو زيد من قوهلم

 كانت قليلة إال أن بناءه عليها أحسن؛ اللغة الفصحى؛ ألن فيه لغة وهي وخذ بالواو، وهذه اللغة وإن
  .ألم نصوا على أن اتمن لغة رديئة

أنه مما مسع فيه اإلبدال شذوذًا، وحيتمل أن يريد أن اإلبدال مسع فيما هو من -ظاهر متثيله بائتكل : الثاين
كل وال يريد أنه يقال يف افتعل من األ: جنسه، وإن كان مل يسمع فيه، ونص الشارح على هذا قال

  .ايتكل
  .ويف كالم بعضهم ما يدل على أنه مسموع: قلت

  ... ......................طا تا افتعال رد إثر مطبق 
 -وهي الصاد والضاد والطاء والظاء-يعين أنه إذا بىن االفتعال وفروعه مما فاؤه أحد احلروف املطبقة 

وضرب، اطعنوا واظلموا واصطربوا، وجب إبدال تائه طاء، كقولك يف بناء افتعل من طعن وظلم وصرب 
واضطرب، واألصل يف ذلك اطتعنوا واظتلموا واصتربوا واضترب، ولكن استثقل اجتماع التاء مع 

احلرف املطبق ملا بينهما من تقارب املخرج وتباين الصفة إذا التاء مهموسة مستقلة، واملطبق جمهور 
  .لطاءمستعل، فأبدل من التاء حرف استعالء من خمرجها وهو ا

__________  
-" كأفحوص"أثر ركض الرجل جبنيب البعري إذا احنسر عنه الوبر -بفتح النون وكسر السني " نسيفًا="

طائر " القطاة"مبيتها؛ مسي بذلك ألا تفحصه، : بضم اهلمزة وسكون الفاء وضم احلاء، جمثم القطاة، أي
سورة، من طرقت القطاة إذا حانَ خروج بضم امليم وفتح الطاء وتشديد الراء املك-" املطرق"مشهور 

  .بيضها
منصوب على " لدى"فاعل والياء مضاف إليه " رجلي"فعل ماضٍ " ختذت"للتحقيق " وقد: "اإلعراب
الكاف " كأفحوص"مفعول ختذت " نسيفًا"مضاف إليه وأيضا جنب مضاف إىل غرزها " جنب"الظرف 

  .صفة للقطاة" املطرق"مضاف إليه " القطاة"للتشبيه واألفحوص جمرور ا 
وإمنا ذكره مع أن القطاة مؤنث؛ ألنه ال يقال ذلك يف غري القطاة على رأي أيب عبيد، وأما على رأي 

ذات التطريق، وأما على رواية من رواه بفتح الراء فيكون : غريه فيكون على إرادة النسبة، والتقدير



  .صفة لألفحوص مبعىن املعدل
  .أصله أختذتفإن " ختذت: "قوله: الشاهد

)٣/١٦٢٠(  

  

  :تنبيه
إذا أبدلت الياء طاء بعد الطاء وجب اإلدغام الجتماع املثلني، وإذا أبدلت بعد الظاء يف حنو اظَّلم ففيه 

  :ثالثة أوجه
أن جتعل : إدغام الظاء يف الطاء فتقول اطلَّم بطاد مشددة، والثالث: البيان فيقال اضطلم، والثاين: أحدها

  .عجمة مث تدغم فيقال اظّلمموضع الطاء ظاء م
  :١وينشد باألوجه الثالثة قول زهري

  عفوا ويظلم أحيانا فيظطَلم... هو اجلواد الذي يعطيك نائله 
: البيان فيقال اصطربوا، واإلدغام بقلب الثاين إىل األول فيقال: وإذا أبدلت بعد الصاد ففيه وجهان

  . يريد أن يصطلحا٢"أَنْ يصلحا: " أن بعضهم قرأوحدثنا هارون: قال سيبويه. بصاد مشددة-اصربوا 
__________  

  .وهو من البسيط-هو زهري بن أيب سلمى يف مدح هرم بن سنان :  قائله١
  .يقبل الظلم وحيتمله لكن ال ضعفًا وال استكانة" فيظلم"العطاء : النائل" نائله: "اللغة
سهولة من غري من وال إبطاء وحيمله الناس مغارمهم أن هرما هو اجلواد الذي جيزل لك العطاء ب: املعىن

  .ال ضعفًا وال خوفًا-فيتحملها ويقبل القيام ا تفضلًا منه 
فعل مضارع مرفوع " يعطيك"صفة للجواد " الذي"خربه " اجلواد"ضمري منفصل مبتدأ " هو: "اإلعراب

" نائله"ف اخلطاب مفعول أول بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وفاعله ضمري مستتر وكا
مفعول ثان ليعطي وضمري الغائب مضاف إليه، ومجلة يعطي وفاعله ومفعوليه ال حمل هلا من اإلعراب 

إعطاء : مفعول مطلق عامله يعطي وأصله صفة ملصدر حمذوف وتقدير الكالم" عفوا"صلة املوصول، 
هول ونائب الفاعل ضمري مستتر فيه فعل مضارع مبين للمج" يظلم"الواو حرف عطف " ويظلم"عفوا 

الفاء حرف عطف ويظطلم معطوف بالفاء على يظلم " فيظطلم"ظرف زمان منصوب بيظلم " أحيانا"
  .املبين للمجهول

أصله فيظتلم مث قلبت تاء االفتعال طاء فصار يظطلم وجيوز قلب املعجمة طاء " فيظطلم"قوله : الشاهد
  .الثالثةوإدغامهما فيصري يطلم وروي األوجه 



  ,٢/ ٤٢١، وسيبويه ٤/ ٢٩٤، وابن هشام ٣/ ٨٧٣ذكره من شراح األلفية األمشوين : مواضعه
  . من سورة النساء١٢٨ من اآلية ٢

)٣/١٦٢١(  

  

البيان واإلدغام بوجهيه، فيقال اضطجع واضجع واطجع، وهذا : وإذا أبدلت بعد الضاد فتالثة أوجه
ر شاذ، وقد استثقل بعضهم اجتماع الضاد والطاء ملا بينهما هو ناد: الثالث، قال ابن هشام اخلضراوي

  :١الطجع، وباألوجه األربعة ينشد قوله: من التقارب، فقلب الضاد الما فقال
  مال إىل أرطاة حقق فالطجع..................... ... 

  يف ادان وازدد وادكر دالًا بقي...................... ... 
الفتعال مما فاؤه دال حنو دانَ، أو زاي حنو زاد، أو ذال حنو ذكر، وجب إبدال تائه دالًا يعين أنه إذا بىن ا

ادتان، وازتاد، واذتكر، فاستثقل جميء التاء بعد هذه األحرف، : ادان وازداد، وادكر، واألصل: فيقال
  .فأبدلت دالًا

  :تنبيهات
دغام، الجتماع املثلني، فليس يف ادان إال وجه إذا أبدلت تاء االفتعال دالًا بعد الدال وجب اإل: األول
  .واحد

ازجر، وال جيوز : اإلظهار واإلدغام بقلب الثاين إىل األول فيقال: وإذا أبدلت دالًا بعد الزاي فوجهان
  العكس؛ ألن الزاي ال تدغم فيما ليس من

__________  
  . وهو من الرجز-يصف ذئبا-هو منظور بن حية األسدي :  قائله١

  :وصدره
  ... .......................ملا رأى أن الدعه وال شبع 

واحدة األرطي، وهو شجر من " أرطأة"احناز وركز " مال"الراحة وسعة العيش : الدعة" دعه: "اللغة
اتكأ على " الطجع"هو ما اعوج واحنىن من الرمل واجلمع أحقاف " حقف"شجر الرمل له مثر كالعناب 

  .األرض
هذا الذئب ملا رأى أنه مل جيد راحة من التعب، ومل يشع بأكل ركن إىل شجر من األرطي يف أن : املعىن

  .منحىن، واتكأ على جنبه ليستريح
خمففة من الثقيلة وامسها ضمري " أن"فعل الشرط وفاعله يعود على الذئب " رأى"شرطية " ملا: "اإلعراب

ب الشرط والفاعل ضمري يعود إىل الذئب فعل ماضٍ جوا" مال"اسم ال وخربها حمذوف " دعه"الشأن 



الفاء عاطفة والطجع فعل ماضٍ وفاعله ضمري " فالطجع"مضاف إليه " حقف"متعلق مبال " إىل أرطاة"
  .مستتر

  .وأصله اضتجع قلبت التاء طاء مث الضاد الما" فالطجع"قوله : الشاهد
  .١٠/ ٤٦، وابن يعيش ٤/ ٢٤٧، وابن هشام ٣/ ٨٧٣ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦٢٢(  

  

ازدكر، وادكر، : اإلظهار، واإلدغام بوجهيه فيقال: خمرجها وإذا أبدلت دالًا بعد الذال فثالثة أوجه
  .واذكر، بذال معجمة

مقتضى اقتصار النظم على إبدال تاء االفتعال طاء بعد األحرف األربعة املذكورة، ودالًا بعد : الثاين
-أثرد : وال تبدل، وقد ذكر يف التسهيل أا تبدل ثاء بعد الثاء فيقالالثالثة أا تقر بعد سائر احلروف 

والبيان عندي : بتاء مثناة، وقال سيبويه-اترد :  وهو افتعل من ثرد أو تدغم فيها الثاء فيقال-بثاء مثلثة
دل يعين اإلظهار، فيقال اثترد، ومل يذكر املصنف هذا الوجه، وذكر يف التسهيل أيضا أا قد تب-جيد 

  :١اجدز، قال الشاعر: اجدمعوا، ويف احتز: اجتمعوا: دالًَا بعد اجليم كقوهلم يف
  برتع أصوله واجدز شيحا... ال حتبسانا : فقلت لصاحيب

وهذا ال يقاس عليه، وظاهر كالم املصنف يف بعض كتبه أنه لغة لبعض العرب، فإن صح أنه لغة جاز 
  .القياس عليه

  .من باب اإلبدال وما يتعلق به من أوجه اإلعاللوهذا آخر ما ذكره الناظم 
  .األلف والواو والياء: وقد علم مما ذكره أن اهلمزة تبدل من ثالثة أحرف وهي

__________  
  .وهو من الوافر. مضرس بن ربعي: قاله: قال اجلوهري يزيد بن الطثرية، وقال ابن بري:  قائله١

ورمبا خاطبت العرب الواحد بلفظ : ال حتبسانا مث قال: ريمن احلبس، ورواية اجلوه" ال حتبسنا: "اللغة
ال حتبسنا عن شي اللحم بأن تقلع أصول الشجر، بل خذ ما تيسر من قضبانه وعيدانه، : االثنني يعين

  .وأسرع لنا يف الشي
 -بكسر الشني-" شيحا"أصله اجتز من جزرت الصوف " اجدز"والضمري يف أصوله جيرع إىل الكأل 

  .نبت مشهور
مفعول القول " ال حتبسنا"جار وجمرور متعلق بالفعل " لصاحيب"قال فعل وفاعل " فقلت: "اإلعراب

أمر من جز جيز وفاعله ضمري مستتر فيه " اجدز"مضاف إليه " أصوله"جار وجمرور متعلق به " برتع"
  .مفعوله" شيحا"



  .فإن أصله اجتز فقلبت التاء دالًا" اجدز: "قوله: الشاهد
  .١٠/ ٤٩، وابن يعيش ٣/ ٧٨٤ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦٢٣(  

  

  .اهلمزة واأللف والواو: والياء تبدل من ثالثة أحرف، هي
  .اهلمزة واأللف والياء: والواو تبدل من ثالثة أحرف، وهي

  .واأللف تبدل من ثالثة أحرف، وهي اهلمزة والواو والياء
  .الواو والياء: اوامليم تبدل من النون، والتاء تبدل من حرفني ومه

  .والطاء تبدل من التاء، والدال تبدل من الباء، على ما سبق ذكره من التفصيل
وقد تبدل بعض هذه احلروف من غري ما ذكر، وإمنا قصد هنا ذكر الضروري، ولذلك مل يتكلم على 

: تسهيلإبدال اهلاء مع أنه ذكرها يف حروف البدل؛ ألن ذكر اهلاء ليس بضروري؛ وهلذا قال يف ال
وأسقط اهلاء، وقد تقدم أول الباب اإلعالم بأن حروف " طويت دائما"والضروري يف التصريف هجاء 

" جلد صرف شكس آمن طي ثوب عزته: "اإلبدال الشائع اثنان وعشرون حرفًا، وهي اموعة يف قوله
 أذيل ما سبق ذكره باستيفاء وأن اإلبدال قد وقع يف غريها أيضا، ولكنه ليس بشائع، وقد رأيت أن

الكالم على إبدال مجيع احلروف على سبيل اإلجياز مرتبا للحروف على ترتيبها يف املخارج، فأقول وباهللا 
  :التوفيق

اهلمزة، أبدلت من سبعة أحرف، وهي األلف، والياء، والواو، واهلاء، والعني، والغني، واخلاء، أما إبداهلا 
كإبدال اهلمزة من األلف يف محراء ومن الواو يف كساء ومن الياء يف رداء، من أحرف اللني فمنه مطرد 

  .وقد تقدم بيانه مستوفًى
ومنه غري مطرد كإبدال اهلمزة من األلف يف اخلامت والعامل، ويف الواو يف إشاح واحد، خالفًا للمازين يف 

: أي-قطع اهللا أديه، يف أسنانه ألل : إشاح فإن إبدال اهلمزة من الواو فيه مطرد عنده ومن الياء يف قوهلم
  .انعطافها إىل داخل الفم: يلل وهي قصر األسنان العليا، وقيل

ماء وأصله ماه، ومن : وأما إبداهلا من اهلاء وما بعدها فمقصور على السماع، فمثال إبداهلا من اهلاء قوله
 صرخ، حكاه األخفش عن أي. صرأ: أباب حبر واألصل عباب حبر، ومن اخلاء قوهلم: العني قوهلم

  اخلليل، ومن الغني

)٣/١٦٢٤(  

  



  . عن اخلليل، وإبداهلا من هذين احلرفني غريب جدا١رأْنة مبعىن رغْنة حكاه النضر بن مشيل: قوهلم
أبدلت من أربعة أحرف، وهي الياء حنو باع، والواو حنو قال، واهلمزة حنو كاس يف كأس، : األلف

  .٢} نسفَعالَ{والنون اخلفيفة حنو 
اهلمزة حنو هياك يف إياك وهو كثري، واأللف كقوله من ها هنا : واهلاء أبدلت من مخسة أحرف، وهي

أحدمها هنية تصغري هنة أصله هنيوة، وحيتمل أن تكون : ومن هنة أي من هنا، والواو يف حرفني حمتملني
ناء عند أيب الفتح، وفيه أقوال مشهورة، والياء يا ه: قوهلم: اهلاء مبدلة من الياء املبدلة من الواو، واآلخر

يف هذه وهنية على أحد الوجهني، والتاء يف طلحة يف الوقف على مذهب البصريني، وإبدال اهلاء يف مجيع 
  .ذلك غري مطرد إال يف حنو طلحة

أعين أن زيدا " معن زيدا قائ"ضبع مبعىن ضبح واهلمزة يف حنو : احلاء يف قوهلم: أبدلت من حرفني: العني
  .قائم، وهي عنعنة متيم

مبعىن خطر خيطر حكاه ابن جين، والعني " غَطَر بيديه يغطر: "أبدلت من حرفني خلاء كقوهلم: والغني
  .لَغن يف لَعن: كقوهلم

  .يف ربع، وذلك قليل" ربح: "أبدلت من العني قالوا: احلاء
 فقد وقع التكافؤ بينهما، ٣يريدون األغن" األخن: "أبدلت من حرف واحد، وهو الغني يف قوهلم: اخلاء

  .وذلك يف غاية القلة
 وهي مأواه من اجلبل، -وقنة يف وكنة الطائر: أبدلت من حرف واحد وهو الكاف كقوهلم-القاف 

  .حكاه اخلليل
__________  

ني سنة، وكان أخذ عن اخلليل والعرب، وأقام بالبادية أربع.  هو النضر بن مشيل بن حرشة بن كلثوم١
أحد األعالم وله من رواية األثر والسنن واألخبار مرتلة، وصف غريب احلديث، والشمس والقمر، 

  .أربع ومائتني: مات سنة ثالثة وقيل. وخلق العرش، واملدخل يف كتاب العني
  . من سورة العلق١٥ من اآلية ٢
  .الذي خيرج صوته من خيشومه:  األغن٣

)٣/١٦٢٥(  

  

وهو : قح، وفسر األصمعي القح فقال: أي" عريب كح"القاف يف قوهلم :  من حرفنيأبدلت-والكاف 
  :١اخلالص من اللؤم، وإبدال الكاف من القاف أكثر من عكسه والتاء يف قول الراجز

  ... .......................يا ابن الزبري طاملا عصيكَا 



  .أنشده أبو علي. عصيت: أي
ففة ومشددة، واألكثر كون الياء املبدل منها اجليم مشددة أو مسبوقة بعني، أبدلت من الياء خم-اجليم 

  .وهي عجعجة قضاعة
  :كاف املؤنث يف حنو أكرمتك قالوا: أبدلت من ثالثة أحرف: الشني

  :٢اكرمتش، واجليم، قالوا مدمش يف مدمج قال
  إذ ذاك إذ حبل الوصال مدمش

و القميء الذليل، جيمع باملهملة دون املعجمة، جعشوش يف جعسوس، وه: مدمج، والسني قالوا: أي
  .وبذلك علم اإلبدال
__________  

  .وهو من الرجز-هو راجز من محري :  قائله١
  .لنضربن بسيفنا قفيكا. وطاملا عنيتنا إليكا: ومتامه

  .عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما-وأراد بابن الزبري 
فعل ماضٍ وما كافة عن " طاملا"مضاف إليه " الزبري"وب منادى منص" ابن"حرف نداء " يا: "اإلعراب

عصى فعل ماض " عصيكا"طال عصيانك : طلب الفعل أو مصدرية وهي وما دخلت عليه فاعل أي
  .والكاف املنقلبة عن التاء فاعل

  .فإن أصله عصيت، فأبدلت الكاف من التاء؛ ألا أختها يف اهلمس" عصيكا"قوله : الشاهد
  ,١٥٣، وشواهد املغين ص٣/ ٨٢٣مشوين ذكره األ: مواضعه

  .وهو من الرجز-مل أقف على اسم قائله :  قائله٢
  .موثق متني: مثل مدمج وزنا ومعىن، أي" مدمش"رابطته " حبل الوصال: "اللغة

مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره حاصل واجلملة من املبتدأ واخلرب أضيف إليها " ذاك"ظرف " إذا: "اإلعراب
  .خربه، واجلملة مضاف إليها إذ" مدمش"مضاف إليه " الوصال"مبتدأ " حبل"ظرف " إذ"إذ 

  .حيث أبدل الشني فيه من اجليم؛ ألن أصله مدمج" مدمش: "قوله: الشاهد
  .٣/ ٨٧٨ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦٢٦(  

  

دنينري يف األلف حنو : وهي: وهي أوسع حروف اإلبدال، ذكروا أا أبدلت من مثانية عشر حرفًا: الياء
تصغري دينار، والواو حنو أعزيت وما يتصرف منه، واهلمزة حنو بري يف بئر، واهلاء حنو دهديت يف 
دهدهت، والسني يف سادي وخامي ودساها وأصلها سادس وخامس ودسسها، والباء يف األراين 



 أناسي وظرايب والثعايل، واألصل األرانب والثعالب، والراء يف قرياط وشرياز عند بعضهم، والنون يف
  :١"مجع إنسان وظربان ويف تظنيت وهو من الظن، والصاد يف قصيت أظفاري والضاد يف قوهلم

 ... .......................ري البازِي إذا البازِي كَستقض  
والالم يف أمليت وأصله أمللت، وامليم يف ائتميت وأصله ائتممت، والعني يف ضفادي أي ضفادع، 

الثالث، واجليم يف دياجي، وشرية يف : ، والتاء يف ايتصلت، والثاء يف الثايل أي٢صديةوالدال يف ت
  .٣شجرة، والكاف يف مكاكي

__________  
  .وهو من الرجز-هو العجاج ميدح به عمر بن عبد اهللا بن معمر :  قائله١

  :وصدره
  ... ..........................إذا الكرام ابتدروا البالغ بدر 

تقضي "أسرع والضمري يف بدر يرجع إىل املمدوح " بدر"املراد به هنا الشرف والكرام " الباغ": اللغة
  .انقض الطائر هوى ليقع: يف القاموس" البازي

" ابتدروا"فاعل لفعل حمذوف يفسره املذكور بعده " الكرام"ظرف ملا يستقبل من الزمان " إذا: "اإلعراب
مفعول " تقضي"ل ماضٍ جواب الشرط والفاعل ضمري مستتر فع" بدر"مفعول به " الباغ"فعل وفاعل 

  .فعل ماضٍ والفاعل ضمري مستتر فيه" كسر"فاعل لفعل حمذوف يفسره املذكور بعده " البازي"مطلق 
  .فاجتمع ثالث ضادات فأبدلوا من إحداهن ياء. إذ أصله تقضض البازي" تقضي البازي: "قوله: الشاهد
  ,٢/ ١٥٧، واهلمع ٣/ ٨٧٩ذكره األمشوين : مواضعه

  .التصفيق والصوت:  التصدية٢
  . مكاكي، واألصل مكاكيك، وهو مكيال٣

)٣/١٦٢٧(  

  

  .جلد: أي-رجل جصد : أبدلت من الالم يف قوهلم: والصاد
  . ومها النون يف أصيالن والضاد يف الطجع مبعىن اضطجع-أبدلت من حرفني-الالم 

  .عىن نثلة، ورعل مبعىن لعل مب-نثرة: أبدلت من الالم يف قوهلم-والراء 
يف ال بل فعلت كذا، " ونابن فعلت كذا"وهي الالم كقوهلم لعن يف لعل : أبدلت من ثالثة أحرف: النون

أسود قامت وقاتن، واهلمزة :  حكاه األصمعي، وقالوا-بالنون وامليم-أمي وأين : وامليم كقوهلم للحية
  .حنان يف حناء، وهو الذي خيضب به: ين، وحكى الفراءكقوله يف النسبة إىل صنعاء وراء صنعاين ورا

التاء يف االفتعال بعد حروف اإلطباق، وقد تقدم ذكره، والدال حكى يعقوب : أبدلت من حرفني: الطاء



  .ومده واإلبعاط يف اإلبعاد" قط احلرف"عن األصمعي 
والزاى واجليم يف حنو وهي التاء يف االفتعال بعد الدال والذال : أبدلت من أربعة أحرف: والدال

ذكر : املردى يف املرطى وهو حيث ميرط الشعر حول السرة، والذال يف قوهلم: والطاء كقوهلم. اجدمعوا
  .يف مجع ذكرة

فساطيط دون : الطاء يف فستاط واألصل فسطاط كقوهلم يف اجلمع: أبدلت من ستة أحرف وهي: التاء
تراث "مذللة؛ ألنه من الدربة، والواو يف :  دربوط، أيواألصل" ناقة تربوط: "فساتيط، والدال يف قوهلم

  .١وحنومها، والياء يف ثنتني وكيت وذيت، والصاد يف لصت والسني يف ست" وتجاه
__________  

  .واألصل سدس لقوهلم سديسة مث أبدلت الدال تاء وأدغمت:  ست١

)٣/١٦٢٨(  

  

  :١أوله بعضهم يف قولهورمبا أبدلت من هاء السكت، ومثاله ما ت: قال يف التسهيل
 فاطةَ حني ما من عفُوناطالع.......................... ...  

" جنت ونعمت"اء السكت، مث أبدهلا تاء وحركها للضرورة، ومثله بعضه بنحو -أنه أراد العاطفونه 
  .ألنه جعل اهلاء أصلًا

  ".صراط"أبدلت من السني يف حنو : الصاد
  . حنو يزدل يف يسدل، والصاد حنو يزدق يف يصدقأبدلت من السني: والزاى
التاء يف استخذ على أحد الوجهني وأصله اختذ، والشني يف حنو : أبدلت من ثالثة أحرف: والسني

  .التقطه، وهو يف غاية الشذوذ: أي" استقطه"مسدود، والالم يف : مشدود قالوا
  .مل أجد يف إبداهلا شيئًا-الظاء 

__________  
  .وهو من الكامل.  وجزة السعدي، مدح ا آل الزبري بن العوامأبو:  قائله١

  :ومتامه
  نعم الذَّرا يف النائبات لنا هم...................... ... 

" النائبات"يف كنفه وستره : أنا يف ظل فالن ويف ذراه أي: يقال. بالفتح، كل ما استتر به" الذَّرا: "اللغة
  .شدائد الدهر وحوادثه

ظرف للعاطفون والتاء زائدة أو أا متصلة مبا قبلها على أا هاء السكت، وعلى " حتني": اإلعراب
: أي. مبتدأ خربه حمذوف" عاطف"هذين القولني ما نافية وحني مضافة إىل اجلملة املنفية فإن من زائدة 



 ويبقى منه يوجد وحنوه، أو أا بقية الت وحني خربها وامسها حمذوف، وفيه غرابة حيث حيذف العامل
يف "فاعل " الذَّرا"فعل ماضٍ إلنشاء املدح " نعم"وهو مع ذلك عامل، وهذا ال نظري له . حرف واحد

  .خمصوص باملدح" هم"جار وجمرور " لنا"جار وجمرور " النائبات
  .حيث أبدل هاء السكت تاء" العطفون حتني: "قوله: الشاهد
  . يف اخلزانة٢٨١د ، والشاه١/ ١٢٦ذكره السيوطي يف اهلمع : مواضعه

)٣/١٦٢٩(  

  

:  باملعجمة، وفيه احتمال، ومن الثاء يف قوهلم١"فَشرذْ بِهِم"أبدلت من الدال يف قراءة من قرأ : الذال
  .تلعثم، إذا أبطأ يف اجلواب: أي" تلعذم الرجل"

  .جثوة: أبدلت من الفاء يف مغثور وأصله مغفور، ومن الذال يف قوهلم يف اجلذوة من النار: الثاء
مبعىن " فوم: "وقوهلم. مث عمرو، حكاه يعقوب: أي" قام زيد فُم عمرو: "أبدلت من الثاء يف قوهلم: الفاء

  .أي بإبانه" خذه بإفانه"ثوب، ومن الباء يف قوهلم 
: ما امسك؟ وهي لغة بين مازن، ومن الفاء قوهلم: يريدون" با امسك؟: "أبدلت من امليم يف قوهلم: الباء

  .٢يف الفسكل" البسكل"
الواو يف فم عند أكثرهم، والنون يف حنو عمرب، والبنام يف البنان، : أبدلت من أربعة أحرف وهي: امليم

رتب : مقيما، ويدل على البدل أم قالوا: راتبا، أي: أي" ما زلت راتما على هذا: "ومن الباء يف قوهلم
  .ومل يقولوا رمت، والالم اليت للتعريف يف لغة محري

. األلف حنو ضويرب تصغري ضارب والياء حنو موقن، واهلمزة حنو مومن: أبدلت من ثالثة أحرف: الواو
  .واهللا أعلم

__________  
  . من سورة األنفال٥٧ من اآلية ١
  . الفرس الذي جييء يف السباق آخر اخليل-بزنة قنفد أو زبرج-:  الفسكل٢

)٣/١٦٣٠(  

  

  يف اإلعالل باحلذف: فصل
  احذف ويف كعدة ذاك اطرد... و مضارِعٍ من كَوعد فا أمرٍ أ

  .مقيس، وشاذ: اعلم أن احلذف وجه من وجوه اإلعالل، وهو ضربان



  :فاملقيس هو الذي تعرض لذكره يف هذا الفصل، وهو ثالثة أنواع
زمه، حذف الواو من مضارع ثالثي فاؤه واو استثقالًا، لوقوعها ساكنة بني ياء مفتوحة وكسرة ال: األول

كقولك يف مضارع وعد يعد واألل يوعد، وحذفت الواو ملا ذكر، ومحل على ذي الياء أخواته، حنو أعد 
 حنو عدة فإن أصله -بكسر الفاء وسكون العني-ونعد وتعد، واألمر حنو عد، املصدر الكائن على فعل 

لفاء وهي الكسرة؛ ليكون وعد على وزن فعل، فحذفت فاؤه محلًا على املضارع، وحركت عينه حبركة ا
وتعويض التاء هنا الزم، . بقاء كسرة الفاء دليلًا عليها، وعوضوا منها تاء التأنيث؛ ولذلك ال جيتمعان

  :١وقد أجاز بعض النحوين حذفها لإلضافة مستدلًا بقول الشاعر
  وأخلفوك عد األمر الذي وعدوا

ناحية، وأخلفوك : عدا مجع عدوة أييعين عدة األمر، وهو مذهب الفراء، وخرجه بعضهم على أن 
  .نواحي األمر الذي وعدوا

  :تنبيهات
  :أن حذف الواو املذكورة مشروط بشروط" من كوعد"فهم من قوله : األول

مبنيا للمفعول، إال ما -أن تكون الياء مفتوحة؛ فال حتذف من يوعد مضارع أوعد، وال من يوعد : أوهلا
  . يف لغة٢"يدع، ويذر: "شذ من قوهلم

__________  
  . قد مر هذا البيت موضحا١
 مها مضارعان مبنيان للمجهول، وشذوذمها من جهتني؛ ألن ياء املضارعة مضمومة وما بعد الواو ٢

  .احملذوفة مفتوحة، والواو ال حتذف يف القياس إال أن تقع بني ياء مفتوحة وكسرة

)٣/١٦٣١(  

  

مفتوحة حنو يوجل أو مضمومة حنو يوضؤ مل حتذف أن تكون عني الفعل مكسورة، فلو كانت : وثانيها
  :١قال الشاعر. الواو، إال ما شذ من قول بعضهم جيد

 ةبرالفؤاد بش قد نقَع يلًا... لو شئتالصوادي ال جيدن غَل عدت  
  .وهي لغة عامرية

  .قد جاء احلذف فيما عينه مفتوحة كيقع ويسع: فإن قلت
 فعدل عن القياس، ففتحت -بالكسر- فقياس مضارعه يفعل -بالفتح-ما يقع فإن ماضيه وقع : قلت

-عينه ألجل حرف احللق فكان الكسر فيه مقدرا، فحذفت الواو منه لذلك، وأما يسع فماضيه وسع 
يوسع لكنه ملا حذفت الواو منه دلّ ذلك على أنه كان مما جييء :  فقياس مضارعه الفتح فيقال-بالكسر



بني ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة : وإىل هذا أشار يف التسهيل بقوله.  ومق ميق حنو-بالكسر-على يفعل 
  .كيعد أو مقدرة كيقع ويسع، إال أن يف جعلها مقدرة جتوزا

أن يكون ذلك يف فعل، فلو كان يف اسم مل حتذف الواو؛ ألن احلذف يف الفعل إمنا كان : وثالثها
  .يوعيد: ول يف مثال يقطني من وعدالستثقال ذلك يف ثقيل خبالف االسم، فعلى هذا تق

__________  
  .وهو من الكامل-هو جرير بن عطية اخلطفي :  قائله١

من نقعت -بالنون والقاف والعني املهملة -" تقع"خطاب ألمامة املذكورة يف البيت الثاين " شئت: "اللغة
  .وهي حرارة العطش -مبعىن الغلة-" غليال" وهي العطشى -مجع صادية" الصوادي"باملاء إذا رويت 

فعل " نقع"حرف حتقيق " قد"فعل وفاعل، مجلة وقعت فعل الشرط " شئت"للشرط " لو: "اإلعراب
جار " بشرية "-نادر-فاعل واجلملة وقعت جواب الشرط، ووقوع جواب لو بكلمة قد " الفؤاد"ماض 

" الصوادي"الشربة فعل مضارع والفاعل ضمري مستتر فيه يعود إىل " تدع"نقع : وجمرور متعلق بقوله
مبعىن ال يصنب، وهلذا اقتصر على مفعول واحد " ال جيدن"مفعول به، واجلملة يف حمل جر صفة لشربة 

  .واجلملة يف حمل نصب حال من الصوادي" غليلًا"وهو 
  . فإنه لغة بين عامر-بضم اجليم-" ال جيدن: "قوله: الشاهد
  .١٠/ ٦٠، وابن يعيش ٣/ ٨٨٥ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦٣٢(  

  

  :أن حذف الواو من فعلة املشار إليها مشروط بشرطني" كعدة: "فهم من قوله: الثاين
رقة : أن تكون مصدرا كعدة، فلو كانت غري مصدرية مل حتذف واوها، إال ما شذ، وذلك قوهلم: أحدمها

كره ، وفيها احتمال وهو أن تكون مصدرا وصف به، ذ١ وحشة لألرض املوحشة، ولدة-للفضة-
  .الشلوبني

ورمبا أعل بذا اإلعالل أمساء كرقة وصفات كلدة، فيه نظر؛ ألن مقتضاه وجود أقل : يف التسهيل: وقوله
اجلمع من النوعني، أما األمساء فقد وجد رقة، وحشة، وجهة، عند من جعلها أمساء، وأما الصفات فال 

  .حيفظ فيها غري لدة، وقد أنكر سيبويه جميء صفة على حرفني
أال تكون لبيان اهليئة، حنو الوعدة والوقفة، املقصود ما اهليئة، فإنه ال حيذف منهما، وقد : نيهماوثا

  .والفعلة األصل احذف: احترز عن هذا يف الكافية بقوله
 -بكسر الواو- ٢وتره وترا ووترة:  وهو شاذّ، قالوا-املصدر املذكور-قد ورد إمتام فعلة : الثالث

وعدة، ووثبة : ومن العرب من خيرجه على األصل، فيقول: اليه، وقال اجلرميوحكاه أبو علي يف أم



  .ووجهة
أما وجهة فذهب املازين واملربد والفارسي إىل أنه اسم للمكان املتوجه إليه، فعلى هذا ال شذوذ يف : قلت

ب إىل إثبات واوه؛ ألنه ليس مبصدر، وذهب قوم إىل أنه مصدر، وهو الذي يظهر من كالم سيبويه، ونس
واملسوغ إلثباا فيه دون غريه من املصادر : املازين أيضا، وعلى هذا فإثبات الواو فيه شاذ، قال بعضهم

أنه مصدر غري جار على فعله، إذ ال حيفظ وجه يجِه، فلما فقد مضارعه مل حيذف منه، إذ ال موجب 
  حلذفها إال محله على مضارعه، وال مضارع والفعل املستعمل

__________  
  .ترب: مبعىن:  لدة١
. وترت العدو أفردته، والصالة جعلتها وترا وزيدا حقه نقصته إياه، والكل من باب وعد: يقال:  وتره٢

  .كذا يف املصباح

)٣/١٦٣٣(  

  

وجهة، ورجح الشلوبني القول بأنه : وقيل: منه توجه واتجه، واملصدر عليه التوجه، فحذفت زوائده
مبعىن واحد، وال ميكن أن يقال يف جهة أا اسم للمكان، إذ ال يبقى -ألن وِجهة وجِهة : لمصدر، وقا

  .للحذف وجه
فهم من ختصيص هذا احلذف مبا فاؤه واو، أن ما فاؤه ياء الحظ له يف هذا احلذف، إال ما شذ : الرابع

 يئس مضارع ييس، من قول بعضهم يئس وهو مضارع يئس، وأصله ييئس، فحذف الياء، وشذ أيضا
  :مث انتقل إىل النوع الثاين فقال
  مضارِعٍ وبِنيتي متصف... وحذْف همزِ أَفْعلَ استمر في 

" وبنييت متصف: "مما اطرد حذفه أفعلَ من مضارعه، وامسي فاعله ومفعوله، وإليهما اإلشارة بقوله
ق أفعل أن جييء مضارعه على يؤفعل بزيادة حرف أكرم يكرِم فهو مكرِم ومكرم، وكان ح: فتقول

ضارب يضارب، وتعلم يتعلم، إال أنه ملا : املضارعة على أول املاضي كما فعل يف غريه من األمثلة حنو
كان من حروف املضارعة مهزة املتكلم حذفت مهزة أفعل معها، لئال جيتمع مهزتان يف كلمة واحدة، محل 

  .لفاعل واملفعولعلى ذي اهلمزة أخواته وامسا ا
  :تنبيهان

  فإنه أهل ألن يؤكرما
ال جيوز إثبات هذه اهلمزة على األصل إال يف ضرورة أو كلمة مستندرة، فمن إثباا يف الضرورة : األول

  :١قوله



__________  
  .ومل نقف له على تكملة-أبو حيان الفقعسي :  قائله١

  .وهو نصف بيت من الرجز أو بيت من مشطوره
  .أراد يكرم، وهو بالبناء للمجهول" يؤكرم"مستحق وذو أهلة " لأه: "اللغة

خرب إن مرفوع بالضمة " أهل"إن حرف توكيد ونصب والضمري امسها يف حمل نصب " إنه: "اإلعراب
فعل مضارع مبين للمجهول " يؤكرما"الالم للتعليل وأن حرف مصدري ونصب " ألن"الظاهرة 

 مستتر فيه وأن مع ما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور منصوب بأن املصدرية، ونائب فاعله ضمري
حيث أثبتت اهلمزة، ومل حتذف ختفيفًا " يؤكرم"قوله : الشاهد. بالم التعليل واجلار وارور متعلق بأهل

  .لضرورة الشعر والقياس حذفها
  .٢/ ٢١٨، اهلمع ٤/ ٣٠٧، وابن هشام ٣/ ٨٨٧ذكره من شراح األلفية األمشوين : مواضعها

)٣/١٦٣٤(  

  

  :١وأنشد سيبويه
  وصاليات ككما يؤثفني

ال حجة فيه : وإمنا هي أثفيت، ووزن أثفيت على هذا أفعلت، واهلمزة زائدة، وقال السريايف: قال
الحتمال أصالة اهلمزة فتكون أثفيت فعليت كسلقيت، وقد أجاز سيبويه يف مهزة أثفيت األصالة 

  .والزيادة
إذا " كساء مؤنب"وقوهلم . كثرة األرانب:  أي-بكسر النون-" ض مؤرنيةأر"والكلمة املستندرة قوهلم 

  .خلط صوفه بوبر األرانب، هذا على القول بزيادة مهزة أرنب، وهو األظهر
عنهل، مل حتذف -هراق أو عينا كقوهلم يف أل اإلبل : لو أبدلت مهزة أفعل هاء، كقوهلم يف أرق: الثاين

  راق يهريق فهوه:لعدم مقتضى احلذف، فتقول
__________  

  .وهو من الرجز املسدس-هو خطام ااشعي :  قائله١
هم : " يصلي صليا، إذا احترق ا، قال تعاىل-بالكسر-مجع صالية من صلى النار " وصاليات: "اللغة

  .، أراد أثايف صاليات يعين مسودات من أثار النار"أوىل ا صليا
وضعتها على األثايف وأثفيتها، : ثفيت القدر تثفيه أي: ا أثايف، ويقالمن أثفيت القدر جعلت هل" يؤثفني"

  .واألثايف مجع أثفية القدر وزا أفعولة
وغري صاليات وهي صفة : أي. قبله" غري حطام ورماد"عطف على قوله " وصاليات: "األعراب



لدخول حرف الكاف األوىل حرف جر والثانية اسم " ككما"وأثايف صاليات : موصوفها حمذوف أي
هذا التقدير عند من جعل اهلمزة زائدة : قال ابن يسعون. كإثفائها: اجلر عليها وما مصدرية والتقدير

كإثفائها؛ ألا كالسلقاة يف مصدر سلقيت؛ ألنه : يف يؤثفني، وأما من جعل اهلمزة أصلًا فالتقدير: يعين
  . الوجه األول إفعال كاإلحرامإثفاء فوزنه اآلن فعالل ويف: كالدحرجة، ومن قال دحراجا قال

  .فإن اهلمزة فيه جيوز أن تكون زائدة جاءت على القياس املرفوض" يؤثفني: "قوله: الشاهد
  . اخلزانة١٣٥، والشاهد ١٧٢، وشواهد املغين ص٢/ ٣٣١ذكره سيبويه : مواضعه

)٣/١٦٣٥(  

  

  .، مث انتقل إىل النوع الثالثمهريق ومهراق، وعنهل اإلبل يعنهلها، فهو معنهل وهي معنهلة أي مهملة
  وقرن يف اقررن وقرن نقال... ظلت وظلت يف ظللت استعمال 

كل فاعل مضاعف على وزن فعل فإنه يف إسناده إىل تاء الضمري ونونه يستعمل : قال يف شرح الكافية
فاء حنو على ثالثة أوجه؛ تاما حنو ظللت، وحمذوف الالم مفتوح الفاء ظلت، وحمذوف الالم مكسورة ال

  .انتهى. ظلت
  :وقد فهم من قوله فوائد

وإىل هذا ذهب الشلوبني وصرح سيبويه . أن هذا احلذف مطرد يف كل فعل مضاعف على فعل: األوىل
ظلت ومست، يف ظللت ومسست، ويف لفظ ثالث : بأنه شاذّ، وأنه مل يرد إال يف لفظني من الثالثي ومها

أحسست، وممن ذهب إىل عدم اطراده ابن عصفور، وحكى أحست يف : من الزوائد على الثالثة، وهو
  .أن احلذف لغة سليم، وبذلك يرد على ابن عصفور: يف التسهيل

مقتضى قوله على فعل، اختصاص هذا احلذف مبكسور العني، وقد عمم يف التسهيل فشمل : الثانية
  .مهت يف مهمت: هواحلذف يف لفظه من املفتوح، و: املفتوح واملكسور، وقد حكى ابن األنباري

على فعل أيضا اختصاص ذلك بالثالثي، وكالمه يف التسهيل يشمل الزائد على : مقتضى قوله: الثالثة
  .ثالثة، وتقدم متثيله بأحست

الرابع صرح بأن احملذوف يف ظَلْت وظلت الم الكلمة، وصرح يف التسهيل بأن احملذوف العني، وهو 
  .ظاهر كالم سيبويه

   فتح الفاء وكسرها؟ما وجه: فإن قلت
وجه فتحها إبقاء حركتها؛ ألا مفتوحة يف األصل، ووجه كسرها نقل حركة العني إليها، وذكر : قلت

  ".وقرنَ يف اقْرِرنَ: "أن كسر الظاء من ظلت لغة أهل احلجاز، وفتحها لغة بين متيم، وقوله: أبو الفتوح

)٣/١٦٣٦(  



  

وقَرنَ {: ضا بشرط أن تكون عينه مكسورة، وقرأ أكثر القراءأن هذا احلذف قد جاء يف األمر أي: يعين
كُنوتيي بوهو من قررت باملكان أقر به، بالفتح يف املاضي والكسر يف املستقبل، فلما أمر منه ١} ف 

  .اجتمع مثالن أوهلما مكسور، فحسن احلذف كما فعل باملاضي
  فهل يطرد األمر؟: فإن قلت

  .وقرن يف اقررن وقس معتضدا: قال يف الكافية: قلت
ورمبا أفعل ذلك باألمر واملضارع، وزاد فيه : وذكر غريه أن ذلك ال يطرد، وهو ظاهر التسهيل فإنه قال

وكذا يستعمل يف حنو يقررن واقررن : املضارع ومثاله يقرن يف يقررن، وذكر ذلك يف شرح الكافية قال
  . وشبههما غري جائز، انتهىيقرن وقرن، لكن فتح الفاء يف هذين: فيقال فيهما

الضابط يف هذا النحو أن املضارع على يفعل إذا كان مضاعفًا سكن اآلخر، والتصاله : وقال الشارح
بنون اإلناث فجاز ختفيفه حبذف عينه ونقل حركتها إىل الفاء، وكذلك األمر منه تقول يف يقررن يقرن 

ف، وهو قراءة نافع وعاصم، وهو أمر من قررن بفتح القا: يعين" وقرن نقال: "ويف اقررن قرن، وقوله
بكسر املاضي وفتح املضارع، وهي لغة فصيحة ثابتة ال يقبل قول من أنكرها، فلما أمر -باملكان أقر به 

منه اجتمع مثالن أوهلما مفتوح، ففعل به من حذف عينه ما فعل بأحست وهو نادر ال يقاس عليه؛ ألن 
  .هذا احلذف إمنا هو للمكسور

  :هاتتنبي
وقر يقر، فيكون قرن :  مر من الوقار، يقال-على قراءة الكسر-ذهب بعضهم إىل أن قرن : األول

حمذوف الفاء مثل عدن، ورجح األول لتتوافق القراءتان، وذهب بعضهم إىل أن قرن، على قراءة الفتح، 
  .أمر من قار يقار

غُضن، : ر، فأجاز يف اغضضن أن يقالأجاز يف الكافية وشرحها إحلاق املضموم العني باملكسو: الثاين
-واحتج بأن فك املضموم أثقل من فك املكسورة، وإذا كان فك املفتوح قد فر منه إىل احلذف يف قرن 

  .ومل أره منقولًا:  ففعل ذلك باملضموم أحق باجلواز، قال-املفتوح القاف
__________  

  . من سورة األحزاب٣٣ من اآلية ١

)٣/١٦٣٧(  

  

  دغاميف اإل: فصل
  .اإلدغام الالئق بالتصريف كما قيده يف الكافية: يعين



  . افتعال منه، وهي عبارة سيبويه-بالتشديد-اإلدخال، واإلدغام : لغة. واإلدغام
  . من ألفاظ الكوفيني-بالتخفيف- من ألفاظ البصريني، واإلدغام -بالتشديد-اإلدغام : وقال ابن يعيش
ن ومتحرك من خرج واحد بال فصل، ويكون يف املثلني ويف أن تأيت حبرفني ساك: وحده اصطالحا

  .املتقاربني، ويف كلمة ويف كلمتني، وهو باب متسع
  .واقتصر الناظم يف هذا الفصل على ذكر إدغام املثلني احملركني يف كلمة

  .وال بد من تتميم الفائدة باستيفاء الكالم على إدغام املثلني
  :تقاؤمها على ثالثة أضربإذا التقى املثالن، فال: فأقول

  :فهذا جيب إدغامه بثالثة شروط" اضرب بكرا"أن يسكن أوهلما ويتحرك ثانيهما حنو : الضرب األول
أال يكون أول املثلني هاء سكت، فإنه ال يدغم ألن الوقف على اهلاء منوي، وقد روي عن ورش : أوهلا

  . وهو ضعيف من جهة القياس١} ماليه، هلَك{إدغام 
فإن اإلدغام يف ذلك رديء، بل يلزم حتفيف " إكأل أمحد"أال يكون مهزة منفصلة عن الفاء حنو : وثانيها

  .إحدامها، فلو كانت اهلمزة متصلة بالفاء وجب اإلدغام حنو سآل
__________  

  .، من سورة احلاقة٢٩، ٢٨ من اآليتني ١

)٣/١٦٣٨(  

  

يعطي : ها دون لزوم، فإن كان مدة يف آخر مل تدغم حنوأال يكون مدة يف آخر أو مبدلة من غري: وثالثها
ياسر، ويغزو واقد، لئال يذهب املد باإلدغام، فإن مل يكن يف آخر وجب اإلدغام حنو مغزو أصله مغزوو 

على وزن مفعول، واغتفر ذهاب املد يف هذه لقوة اإلدغام فيه، وإن كانت مبدلة من غريها دون لزوم مل 
 يف وقف محزة، وممتنع إن ألبس حنو قوول بناء ما ١} أَثَاثًا ورِئْيا{ إن مل يلبس حنو جيب اإلدغام، بل جيوز

مل يسم فاعله من قاول؛ ألنه لو أدغم اللتبس بفعل فإن كانت املدة مبدلة من غريها إبدالًا الزما وجب 
سكوا بعد ضمة، اإلدغام حنو أوب وهو مثال أبلم من األوب أصله أأوب، فقلب ثاين اهلمزتني واوا ل

  .مث أدغم وجوبا للزوم اإلبدال
أن يتحرك أوهلما ويسكن ثانيهما فهذا ال جيوز فيه إدغام؛ ألن من شرط اإلدغام حترك : الضرب الثاين

  .رسول احلسن: املدغم فيه، ومثال ذلك يف كلمة ضللت، ويف كلمتني
  :طنيأن يتحركا، فإن كان من كلمتني جاز اإلدغام بشر: الضرب الثالث

  .فإن اإلدغام يف اهلمزتني رديء" قرأ آية: "أال يكونا مهزتني حنو: أحدمها
فإن هذا ال جيوز إدغامه عند " شهر رمضان: "أال يكون احلرف الذي قبلها ساكنا غري لني حنو: واآلخر



  .امهمجهور البصريني، وقد روي عن أيب عمر إدغام ذلك، وتأولوه على إخفاء احلركة، وأجاز الفراء إدغ
  :وإن كانا من كلمة واحدة فهو الذي تعرض الناظم لبيانه يف قوله

  ...........كلمة ادغم... أول مثلني حمركني يف 
 فشمل ذلك األفعال حنو رد وظن ولب، أصلها ردد وظنن ولبب، ٢"فأمر بإدغام أول املثلني احملركني"

  :ك واجب بستة شروطواألمساء حنو صب وضب، أصلهما فعل، بالكسر، فاإلدغام يف ذل
__________  

  . من سورة مرمي٧٤ من اآلية ١
  . أ، جـ٢

)٣/١٦٣٩(  

  

 فمثل ذلك ال جيوز إدغامه، لتعذر االبتداء بالساكن، قال املصنف يف ١"ددن"أال يتصدرا حنو : األول
تكَاد  {٢} واولَا تيمم{إال أن يكون أوهلما تاء املضارعة فقد تدغم بعد مدة أو حركة حنو : بعض كتبه

زيمانتهى٣} ت .  
وجيوز أيضا اإلدغام يف الفعل املاضي إذا اجتمع فيه تاءان، والثانية أصلية حنو تتابع، ويؤتى مزة الوصل 

  .اتابع، ومل يذكر هنا هذا الشرط وقد ذكر يف الكافية وغريها: فيقال
- أو فعل حنو كلل -مجع ذلول-ل حنو ذُلُل  أو فع٤أال يكون مامها فيه امسا على فعل حنو صفف: الثاين

وذلل . ال كَمثْلِ صفف: "وإىل هذا أشار بقوله. مجع كلة، أو فعل حنو لبب، فكل ذلك ال جيوز إدغامه
  ".وكلل ولبب

  .ما علة منع إدغام هذه األمثلة؟: فإن قلت
 اإلظهار، فخص بالفعل أما الثالثة األوىل فألا خمالفة لألفعال يف الوزن، واإلدغام فرع يف: قلت

فإنه موازن للفعل، ولكنه مل : وأما الرابع. لفرعيته، وتبع الفعل ما وازنه من األمساء دون ما مل يوازن
يدغم خلفته، وليكون منبها على فرعية اإلدغام يف األمساء، حيث أدغم موازنه يف األفعال حنو رد فيعلم 

  .لبذلك ضعف سبب اإلدغام فيه وقوته يف الفع
لعظم خلف -خششاء : واعلم أنه ميتنع اإلدغام أيضا فيما وازن أحد هذه األمثلة بصدره ال جبملته حنو

رددان، وهو مثال سلطان من الرد، فإنه موازن :  فإنه موازن بصدره لفعل حنو صفف، وحنو-األذن
الدججان : حنوكلل، و: حببة مجع حب فإنه موازن بصدره لفعل حنو: بصدره لفعل حنو ذلك، وحنو

جمصدر د  
__________  



  .بدالني مهملتني، وهو اللعب، ويقال فيه ددى كفىت ودد كدم:  الددن١
  . من سورة البقرة٢٦٧ من اآلية ٢
  . من سورة امللك٨ من اآلية ٣
  .الظلة كالسقيفة:  والصفة-مجع صفة- صفف ٤

)٣/١٦٤٠(  

  

 -بالفك-رددان :  ولو بنيت من الرد مصل غطفان قلتلبب،: مبعىن دب، فإنه موازن بصدره لفعل حنو
 ووجه أن األلف والنون -باإلدغام-ردان : هذا مذهب اخلليل وسيبويه، وخالف األخفش فقال

بزيادما التزم حترمي الدال اليت تليهما، فثقل توايل الفتحتني، فأدغم ختفيفًا وصار يف ذلك نظري الفعل يف 
اإلدغام من الفعل؛ ألن حركة الدال األخرية يف الفعل ليست بالزمة الثقل حنو رد، بل هو أوىل ب

  .والصحيح ما ذهب إليه اخلليل وسيبويه ألنه هو الذي ورد به السماع
كان ينبغي أن يستثىن مثالًا خامسا ميتنع فيه اإلدغام وهو فعل حنو إبل؛ لكونه خمالفًا ألوزان : فإن قلت

  .األفعال
العذر له يف عدم استثنائه أنه بناء مل يكثر يف : رِدد، بالفك، قلت: ل قلتفلو بنيت من الرد مثل إب

  .الكالم، ومل يسمع يف املضاعف، وقد استثناه يف بعض نسخ التسهيل
واعمل أن أوزان الثالثي اليت مكن فيها اجتماع مثلني متحركني ال تزيد على تسعة، وقد سبق ذكر 

 وثالثة -بكسر الفاء وضم العني-مل فال كالم فيه، وهو فعل مخسة منها، وبقيت أربعة، منها واحد مه
  .فعل حنو كتف، وفعل حنو عضد، وفعل حنو دئل: مستعملة وهي

 ألما موافقان لوزن الفعل، وليسا يف خفة -باإلدغام-رد : فإذا بنيت من الرد مثل كتف أو عضد قلت
  .دد وردد بالفكر: فعل حنو لبب، هذا مذهب اجلمهور، وخالف ابن كيسان فقال

 ومن رأى أن فعل أصل يف الفعل ينبغي أن يدغم، -بالفك-ردِد : وإذا بنيت من الرد مثل دئُِل قلت
  .وقياس مذهب ابن كيسان الفك، بل هو يف هذا أوىل

وهو مجع جاس، فإن فيه " وال كَجسس: "أال يتصل بأول املثلني مدغم فيه، وإليه أشار بقوله: والثالث
 متحركني ومل يدغم أوهلما يف الثاين؛ ألن قبلهما مثل آخر مدغما يف أول املتحركني، فلو أدغم مثلني

  .املدغم فيه التقى الساكنان وبطل اإلدغام السابق

)٣/١٦٤١(  

  



فهذا فيه مثالن متحركان ومل " وال كأخصص أيب: "أال يعرض حتريك ثانيهما، وإليه اإلشارة بقوله: الرابع
 فنقلت حركة -باإلسكان-ة الثاين عارضة، إذ هي حركة النقل واألصل اخصص يدغم؛ ألن حرك

  .اهلمزة إىل الساكن فلم يعتد ا، لعروضها
: وذلك نوعان؛ أحدمها" وال كهيلل: "أال يكون ما مها فيه ملحقًا بغريه، وإليه اإلشارة بقوله: واخلامس

قال ال إله إال اهللا؛ ألن المي هيلل متحركان يف إذا " هيلل"ما حصل فيه اإلحلاق بزائد قبل املثلني حنو 
كلمة وال سبيل إىل إدغام أوهلما يف الثاين، ألن قبلهما مزيدا لإلحلاق بدحرجة وهو الياء فامتنع اإلدغام 

  .١"املماثلة"لئال تفوت 
امتنع ما حصل فيه اإلحلاق بأحد املثلني حنو جلبب؛ ألن إحدى باءيه مزيدة لإلحلاق بدحرجة ف: واآلخر

  .اإلدغام، الستلزامه فوات ما قصد من اإلحلاق
أال يكون مما شذت العرب يف فكه اخيارا، وهي ألفاظ حمفوظة ال يقاس عليها، وإىل هذا أشار : والسادس

  :بقوله
  ونحوِه فَك بِنقْلِ فَقُبِلْ... وشذَّ يف أَللْ ....... 

دبب "، واألسنان إذا فسدت، واألذن إذا رقت، وإذا تغريت رائحته" ألل السقاء"وهذه األلفاظ 
إذا " "صببت األرض"إذا اصطكت عرقوباه، و" صكك الفرس"إذا نبت الشعر يف جبينه، و" اإلنسان

إذا التصقت بالرمص " لَححت العني أو خلخت"إذا اشتدت جعودته و" قطط الشعر"، و"كثر ضباا
إذا ضاق إحليلها " عززت الناقة"دون صالبة العظم، وإذا شخص يف وظيفها حجم " مششت الدابة"و

  .وهي جمرى لبنها، فشذوذ ترك اإلدغام يف هذه كشذوذ ترك اإلعالل يف حنو القَود وحنوه
__________  

  ".املقابلة" ويف أ، ج ١

)٣/١٦٤٢(  

  

وحكى أبو " بمحب" و١"رجلٌ ضفف احلال: "وقد شذ اإلظهار أيضا يف كلمات من األمساء منها قوهلم
إذا كان فيه يبس، وال جيوز القياس على شيء من هذه املفكوكات، وما ورد من " طعام قضض"زيد 

  :٢ذلك يف الشعر عد من الضرورات كقول أيب النجم
  ... .....................احلمد هللا العلي األجلل 

  كذاك حنو تتجلى واستتر... وحييِ افكُك وادغم دونَ حذر 
  :أن الفك واإلدغام جائزان يف هذه املواضع الثالثةيعين 

، فمن أدغم نظر إىل أما مثالن يف كلمة "عي"و" حي"ما عينه والمه ياءان الزم حتريكهما حنو : األول



وحركة ثانيهما الزمة، وحق ذلك اإلدغام الندراجه يف الضابط املتقدم، ومن أظهر نظر إىل أن اجتماع 
  .العارض لكونه خمتصا باملاضي دون املضارع واألمر، والعارض ال يعتد به غالبااملثلني يف باب حيى ك

__________  
  .بوزن كنف من الضفف فتحتني، وهو الضيق والشدة واحلاجة:  ضفف١
  .وهو من الرجز-وامسه الفضل بن قدامة -هو أبو النجم العلي :  قائله٢

  :وعجزه
  الوهوب ازلالواسع الفضل ...................... ... 

الكثري " الواسع الفضل"األجل األعظم " األجلل"مبعىن علو الشأن ومسوه -صفة من العلو " العلي: "اللغة
اسم فاعل من أجزل " ازل"صيغة مبالغة من اهلبة، أي العظيم اهلبات " الوهوب. "العطاء واإلحسان

  .العطاء إذا أكثر منه
 الرفيع الشأن األعظم من كل شيء الذي عم فضله وعطاؤه اجلم حيمد اهللا سبحانه وتعاىل وهو: املعىن

  .مجيع املخلوقات
، "العلي"جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب املبتدأ " هللا"مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة " احلمد: "اإلعراب

نعت رابع السم " الوهوب"مضاف إليه " الفضل"نعت ثالث " الواسع"نعتان السم اجلاللة " األجلل"
  .نعت خامس له" ازل"اللة اجل

حيث مل يدغم، والقياس فيه األجل، باإلدغام ولكن الضرورة الشعرية أجلأته " األجلل: "قوله: الشاهد
  .لذلك

  .٥٢، والسيوطي ص٤/ ٣٢٠، وابن هشام ٣/ ٨٩٣ذكره من شراح األلفية األمشوين : مواضعه

)٣/١٦٤٣(  

  

  .أي الوجهني أكثر يف كالمهم؟: فإن قلت
  .١"فصيح" الفك، نص على ذلك النحويون وكالمها :قلت

  .وقرأ ما يف التواتر، ولعل الناظم قدم الفك لكثرته
  :تنبيه

  ".لن يحيي، ورأيت محيِيا"لو كانت حركة الياء الثانية عارضة حنو 
  :٢مل جيز اإلدغام، وأما قوله

  متشي بسدة بيتها فَتعي... وكأا بني النساء سبيكة 
  .ال يقاس عليه، وأجازه الفراءفشاذ 



كل ما فيه تاءان مثل تتأىن تتجلى فهذا قياسه الفك لتصدر املثلني، : حنو تتجلى، قال الشارح: الثاين
إذا أدغمت : جتلى، وقال يف شرح الكافية: ومنهم من يدغم فيسكن أوله ويدخل مهزة الوصل فيقول

 إىل النطق بالتاء املسكنة لإلدغام فقلت يف تتجلى فيما اجتمع يف أوله تاءان زدت مهزة وصل تتوصل ا
  .اتجلى، انتهى

ويف هذا نظر؛ ألن تتجلى فعل مضارع، واجتالب مهزة الوصل ال يكون يف املضارع، والذي ذكره غريه 
من النحويني أن الفعل املفتتح بتاءين إن كان ماضيا حنو تتبع وتتابع، جاز فيه اإلدغام واجتالب مهزة 

  .الوصل
__________  
  ".صحيح" أ، ج ويف ب ١
  .وهو من الكامل-مل أقف على اسم قائله :  قائله٢

  . بابه-بضم السني-" سدة البيت"قطعة مستطيلة من فضة " سبيكة: "اللغة
  .إذا استطالت. شبه حمبوبته بالسبيكة وهي القطعة من الفضة وغريها: املعىن

مضاف إليه " النساء"ظرف " بني"فع اخلرب، وها امسها كأن للتشبيه تنصب االسم وتر" وكأا: "اإلعراب
جار " بسدة"فعل مضارع فاعله ضمري مستتر فيه " متشي"خرب كأن مرفوع بالضمة الظاهرة " سبيكة"

الفاء عاطفة وتعي فعل " فتعي"مضاف إليه وبيت مضاف وها مضاف إليه " بيتها"وجمرور متعلق بتمشي 
  .مضارع والفاعل ضمري

  .حيث أدغم اعتدادا باحلركة العارضة ألجل الروي" فتعي: "قوله: الشاهد
  .١/ ١٥٣، واهلمع ٣/ ٨٩٣ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦٤٤(  

  

اتبع واتابع، وإن كان مضارعا حنو تتذكر مل جيز فيه اإلدغام إن ابتدئ به، ملا يلزم من اجتالب : فيقال
فيفه حبذف إحدى التاءين، وسيأيت، وإن وصل مبا قبله جاز اهلمزة وهي ال تكون يف املضارع، بل جيوز خت

لعدم االحتياج يف ذلك إال اجتالب مهزة " وال تيمموا" "تكاد متيز: "إدغامه بعد متحرك أو لني حنو
  .الوصل، واهللا أعلم

 حنو استتر، وهو كل فعل على افتعل اجتمع فيه تاءان، فهو أيضا جيوز فيه الفك، وهو قياسه،: الثالث
: لبناء ما قبل املثلني على السكون، وجيوز فيه اإلدغام بعد نقل حركة أول املثلني إىل الساكن، فتقول

  .ستر يستر ستار
  :تنبيهات



األول اعلم أن اإلدغام يف استتر وحنوه يوجب طرح مهزة الوصل من أوله لتحرك الساكن حبركة النقل، 
  .فلذلك قيل فيه ستر

 ولكن ميتازان -بتضعيف العني-ار اللفظ به كلفظ ستر الذي وزنه فعل إذا أوثر اإلدغام ص: الثاين
 وأصله يستتر، فنقل -بفتح أوله-باملضارع واملصدر؛ ألنك تقول يف مضارع الذي أصله افتعل يستر 

: بضم أوله، وتقول يف مصدر الذي أصله افتعل-وتقول يف مضارع الذي وزنه فعل يستر . وأدغم
را، فلما أريد اإلدغام نقلت احلركة فطرحت اهلمزة، وتقول يف مصدر الذي وزنه ستارا، وأصله استتا

  .فعل تستريا على وزن تفعيل
 على أصل -بكسر فائه-ستر : جيوز يف استتر ونحوه إذا أدغم وجه آخر، وهو أن يقال: الثالث

تقى ساكنان فكسر  اإلدغام سكنت التاء األوىل، فال١"قصد"الساكنني، وذلك أن الفاء ساكنة وحني 
ستر : أوهلما على أصل التقاء الساكنني، وجيوز على هذه اللغة كسرة التاء إتباعا لفاء الكلمة فتقول

وقتل واملضارع واسم الفاعل واسم املفعول مبنية على ذلك إال أن اسم الفاعل يشبته بلفظ اسم املفعول 
  .ويتوقف على قرينةعلى لغة من كسر التاء إتباعا، فيصري مشتركًا كمختار، 

__________  
  . ب١

)٣/١٦٤٥(  

  

ما ذكر يف هذا البيت كاملستثىن من الضابط املتقدم، فإن حي مندرج فيه فكان حقه اإلدغام على : الرابع
سبيل اللزوم فاستثناه ليعلم أنه ذو وجهني، وكذلك استتر، وأما حنو تتجلى فلم يندرج يف الضابط 

  .واهللا أعلم. املتقدم لتصدر املثلني فيه
  فيه علَى تا كَتبين العرب... وما بتاءين ابتدي قد يقتصر 

وأصله تتبني األوىل تاء " تبني العرب"إذا اجتمع يف أول الفعل املضارع تاءان جاز حذف أحدمها حنو 
إىل اإلدغام ملا املضارع والثانية تاء تفعل، وعلة احلذف أنه ملا ثقل عليهم اجتماع املثلني، ومل يكن سبيل 

يؤدي إليه من اجتالب مهزة الوصل، وهي ال تكون يف املضارع، عدلوا إىل التخفيف حبذف إحدى 
  .التاءين

  :تنبيهات
تنزلُ  {١} لَا تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِه{: هذا احلذف كثري جدا، ومنه يف القرآن مواضع كثرية حنو: األول

  .٢} الْملَائكَةُ
أحدمها فمذهب سيبويه والبصريني أن احملذوف التاء الثانية؛ ألن االستثقال ا : أم يف قوله: ينالثا



واحملذوفة هي الثانية ال : حصل، وألن األوىل دالة على املضارعة، وقد صرح بذلك يف التسهيل فقال
  .ن الكوفينيأن مذهب هشام أن احملذوفة هي األوىل، ونقله غريه ع: األوىل خالفًا هلشام يعين

وهذا إمنا هو يف املضارع؛ ألنه الذي يتعذر فيه اإلدغام، وأما " وما بتاءين ابتدي: "أطل يف قوله: الثالث
  .املاضي فيه تتابع، فال يتعذر فيه اإلدغام

ما ذكر من تعذر اإلدغام يف املضارع، إمنا هو يف االبتداء ال يف الوصل كما سبق بيانه يف الكالم : الرابع
  .و تتجلىعلى حن
قد يقال يف مثل تتعلم استثقالًا لتوايل املثلني متحركني ولإلدغام احملوج : قوله يف شرح الكافية: اخلامس

  إىل زيادة مهزة الوصل، قد يوهم أن اإلدغام يف
__________  

  . من سورة هود١٠٥ من اآلية ١
  . من سورة القدر٤ من اآلية ٢

)٣/١٦٤٦(  

  

ا كما جيوز إبقاء املثلني متحركني يف ذلك، وكذلك قول الشارح هربا، إما ذلك جائز، وإن كان مستثقلً
 الوصل، وقد صرح يف التسهيل مبا ١"مهزة"من توايل مثلني متحركني وإما من إدغام حموج إىل زيادة 

يف األظهر أو " كاستخذ"وقد حيذف ختفيفًا املتعذر إدغامه لسكونه الثاين : يدفع هذا التوهم فقال
  .له بتصدر املدغم كترتلالستثقا

قد يفعل هذا التخفيف باحلذف فيما تصر فيه نونان، ومن ذلك ما حكاه أبو الفتح من قراءة : السادس
يف هذه القراءة دليل على أن احملذوفة من :  قال يف شرح الكافية٢} ونزلَ الْملَائكَةُ تنزِيلًا{: بعضهم

يف القراءة املذكورة إمنا هي " نزل"ثانية؛ ألن احملذوفة من نوين إمنا هي ال" ترتل: "تاءي تترتل حني قال
  .الثانية

 يف قراءاة ابن عامر وعاصم، أصله ٣"وكذلك نجي املؤمنني: "ومنه على األظهر قوله تعاىل: قال الشارح
  .ننجي، ولذلك سكن آخره

 كَنس يهف غَمدحيثُ م فُكو ...رِ الرمضبِم كَونِهنْلرفْعِ اقْت  
إذا سكن آخر الفعل املدغم فيه التصاله بضمري الرفع وجب الفك؛ ألن ثاين املثلني قد سكن فتعذر 
اإلدغام، واملراد بضمري الرفع تاء الضمري ونا ونون اإلناث حنو رددت، ورددنا، ورددن، وقد مثل 

  ".حنو حللت ما حللته: "بقوله
  :تنبيه



واإلدغام قبل الضمري لُغية، قال : مجهور العرب، قال يف التسهيلفك اإلدغام يف ذلك واجب عند 
وزعم اخلليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون ردنا ومرنا وردت، وهذه لغة ضعيفة، كأم : سيبويه

-قدروا اإلدغام قبل دخول النون والتاء، وأبقوا اللفظ على حاله، وحكى بعض الكوفيني يف ردن ردن 
 نونا ساكنة قبل نون اإلناث ويدغمها فيها؛ ألن نون اإلناث ال يكون ما قبلها إال ساكنا، وحكى يزيد

بعضهم يف ردت ردات، وهي يف غاية الشذوذ، ووجهه أن هذه التاء ال يكون ما قبلها إال ساكنا، 
  .وحافظ على بقاء اإلدغام فزاد ألفًا قبلها

__________  
  ".ألف" ب، ويف أ، جـ ١
  . من سورة الفرقان٢٥من اآلية  ٢
  . من سورة األنبياء٨٨ من اآلية ٣

)٣/١٦٤٧(  

  

  جزمٍ وشبه الْجزمِ تخيري قُفي... ويف ................ 
أن املدغم فيه إذا سكن جزما أو وقفًا، وهو املراد بشبه اجلزم، جاز فيه الفك واإلدغام حنو مل حيلل : يعين

لغة غري أهل احلجاز، وإمنا : ، والفك لغة أهل احلجاز، واإلدغام لغة بين متيم، وقيلومل حيل، واحلل وحل
  .اردد القوم ومل يردد القوم: أدغم بنو تيم اعتدادا بتحرك الساكن يف بعض األحوال حنو

  :تنبيهات
  . ازومإمنا جعل سكون األمر يف حنو احلل يشبه اجلزم؛ ألن األمر يعامل آخره معاملة املضارع: األول
يعين بالتخيري استواء الوجهني يف اجلواز، فاملتكلم متخري يف اتباع أيهما شاء، وليس املراد : الثاين

إِنْ تمسسكُم {: استواؤمها يف الفصاحة؛ ألن الفك لغة أهل احلجاز وا جاء القرآن غالبا كقوله تعاىل
 وجاء على لغة متيم ٤} واغْضض من صوتك {٣} لَا تمننو {٢} ومن يحللْ علَيه غَضبِي {١} حسنةٌ

  .٦} ومن يشاق{ يف املائدة وقراءة السبعة ٥} من يرتد{قراءة ابن كثري وأيب عمرو والكوفيني 
إذا أدغم يف األمر على لغة متيم وجب طرح مهزة الوصل، لعدم االحتياج إليها، وحكى : الثالث

أنه مسع يف األمر من عبد القيس أرد وأغض وأمر، مزة الوصل، ومل حيك ذلك أحد من الكسائي 
  .البصريني

إذا اتصل باملدغم فيه واو مجع، حنو ردوا، أو ياء خماطبة حنو ردي، أو نون تأكيد حنو ردن، أدغم : الرابع
ذه العالمة فليس احلجازيون وغريهم من العرب، كذا قالواه، وعللوه أن الفعل حينئذ مبين على ه

  .حتريكه بعارض



__________  
  . من سورة آل عمران١٢٠ من اآلية ١
  . من سورة طه٨١ من اآلية ٢
  . من سورة املدثر٦ من اآلية ٣
  . من سورة لقمان١٩ من اآلية ٤
  . من سورة املائدة٥٤ من اآلية ٥
  . من سورة احلشر٤ من اآلية ٦

)٣/١٦٤٨(  

  

والتزموا ضمة قبل هاء " ردها ومل يردها: "ملدغم فيه قبل هاء غائبة حنوالتزم املدغمون فتح ا: اخلامس
ألن اهلاء خفية، فلم يعتد بوجودها، فكأن الدال قد وليها األلف والواو : قالوا" رده ومل يرده"غائب حنو 

 وذلك يف -بالكسر والفتح-بالضم والكسر، ورده -" ردها"وحكى الكوفيون " ردا وردوا"حنو 
وم الفاء، وذكر ثعلب األوجه الثالثة قبل هاء الغائب، وغلط يف جتويزه الفتح، وأما الكسر املضم

مدة وعضة، والتزم أكثرهم بالكسر قبل ساكن : فالصحيح أنه لغة، مسع األخفش من ناس بين عقيل
  :١د قالبالكسر؛ ألا حركة التقاء الساكنني يف األصل، ومنهم من فتح وهم بنو أس" رد القوم: "فقالوا

  فَال كَعباً بلَغت وال كالبا... فَغض الطَرف إِنك من نمريٍ 
  .وال يضم قبل ساكن بل يكسر وقد يفتح انتهى: وأما الضم فقال يف التسهيل

  .وحكى ابن جين الضم أيضا، وهو قليل
لفتح مطلقًا حنو رد وفر ا: فإن مل يتصل بالفعل هاء الغائبة أو هاء الغائب أو الساكن، ففيه ثالث لغات

  وعض، وهي لغة أسد وناس غريهم، والكسر
__________  

-هو جرير الشاعر األموي من قصيدة يهجو فيها عبيد بن حصني املعروف بالراعي النمريي :  قائله١
  .وهو من الوافر

 فرع من قيس-قبيلة " منري"البصر : والطرف: أغمضه وانظر إىل األرض: أي" غض الطرف: "اللغة
  .عيالن، أبوهم منري بن عامر، ومنهم الراعي النمريي

طأطئ بصرك واعرف قدرك، وابتعد عن مباراة الكرام وجمارام، فإن من قبيلة منري اليت مل ترق : املعىن
  .إىل مصاف القبائل العظيمة

إن حرف توكيد " إنك"مفعول به لغض " الطرف"فعل أمر وفعله ضمري مستتر فيه " غض: "اإلعراب



جمرور مبن واجلار وارور متعلق " منري"حرف جر " من"صب وضمري املخاطب يف حمل نصب امسها ون
فعل ماضٍ وتاء " بلغت"مفعول به لبلغت مقدم عليه " كعبا"نافية : الفاء عاطفة ال" فال"مبحذوف خرب إن 

" كعبا" قوله معطوف على" كالبا"الواو حرف عطف وال زائدة لتأكيد النفي " وال"املخاطب فاعله 
  .منصوب بالفتحة الظاهرة

حيث جاء باإلدغام، ويروى بضم الضاد وفتحها وكسرها فالضم على اإلتباع " غُض: "قوله: الشاهد
  . والكسر على األصل يف التخلص من الساكنني-والفتح للتخفيف-لضم الغني 

  .٢/ ١٦٠يبويه ، وس٢/ ٢٢٧، واهلمع ٤/ ٣١٧، وابن هشام ٣/ ٨٩٧ذكره األمشوين : مواضعه

)٣/١٦٤٩(  

  

مطلقًا حنو رد وفر وعض، وهي لغة كعب ومنري، واإلتباع حلركة الفاء حنو رد وفر وعض، وهذا أكثر 
  .١"يف كالمهم"

  :ملا ذكر جواز الفك واإلدغام يف ازوم وشبهه وهو األمر استدرك بيان حكم أفعل يف التعجب فقال
ل يف التفُّك أفعو زِمب التجع ...لُمي ها فأيض غَاماإلد زِموالت  

  .مفكوك بإمجاع: قال يف شرح الكافية. فإنه قد التزم اجلميع فكه
  :٢كأنه يعين إمجاع لعرب، فإن إدغامه غري مسموع يف كالمهم وإمنا املسموع الفك كقوله: قلت

   إِلَينا أَن نكونَ املُقَدماوأحبِب... وقالَ نبِي املُسلمني تقَدموا 
وإن أراد إمجاع النحويني فليس كذلك؛ ألن بعض النحويني حكى عن الكسائي إجازة إدغامه، وأما هلم 

  .فإدغامه الزم بإمجاع
  :تنبيهات

فهي عند احلجازيني اسم فعل مبعىن أحضر أو أقبل، وهي عند بين متيم " هلُم"اختلف العرب يف : األول
يتصرف ملتزم إدغامه، وإمنا ذكر هنا باعتبار فعليتها، وقد استعمل هلا مضارعا من قيل له فعل أمر ال 

  .ال أهلم: هلم فقال
وإذا اتصل " وحكى اجلرمي فيه الفتح والكسر عند بعض بين متيم، ٣"ميم هلم"التزموا أيضا فتح : الثاين

  .٤" به ساكن حنو هلم الرجلهلمه مل يضم بل يفتح وكذا يفتح أيضا إذا اتصل: اء غائب حنو
__________  

  . ب، ج١
  . تقدم هذا البيت يف باب التعجب٢

  .حيث مل يدغم مع املوجب" أحبب: "قوله: الشاهد



  . ميم-بإسقاط-" هلم" ب، ج ويف ٣
  . أ، ج٤

)٣/١٦٥٠(  

  

 التوكيد  فعال اتصلت ا الضمائر املرفوعة البارزة، وأكدت بنون١"تكون هلّم عند بين متيم: الثالث"
بضم امليم قبل الواو وتكسر قبل الياء، فإذا اتصل ا نون اإلناث فالقياس -هلما وهلموا وهلمي : فيقال

بفتح امليم، وزيادة نون ساكنة بعدها وقاية لتفح امليم، مث -أن الصواب هلمن : هلْممن، وزعم الفراء
بكسر -أنه مسع من العرب هلمني يا نسوة تدغم النون الساكنة يف نون الضمري، وحكي عن أيب عمرو 

 وهو شاذ، -بضم امليم-امليم مشددة وزيادة ساكنة بعدها قبل نون اإلناث، وحكى عن بعضهم هلمن 
  :٢وعلى لغة بين متيم بين أبو الطيب قوله

 هقَاؤبِيبِ لالْح دا لَه قَصندا... قَصنلُمه ا للسيوفقُلْنا ونإِلَي  
  .النون الشديدةفأكدها ب

يف لغة متيم اسم غلب فيه جانب الفعلية واستدل بالتزامهم " هلم"ذهب بعض النحويني إىل أن : الرابع
فتح ميمها واإلدغام، ولو كانت فعلًا جلرت جمرى رد يف جواز الضم والكسر واإلظهار، وأجيب بأن 

  .ن يف كالمهم كثريالتزام أحد اجلائزين ال خيرجها عن الفعلية، والتزام أحد اجلائزي
ومنهم من يقول ليست : ويف البسيط: مركبة، قلت" هلم"نقل بعض النحويني اإلمجاع على أن : اخلامس

  .مركبة
: اليت هي فعل أمر من قوهلم" مل"التنبيه ومن " ها"مركبة من : ويف كيفية التركيب خالف، قال البصريون

" مل"ينا فحذفت ألفها ختفيفًا، ونظرا إىل أن أصل الم امجع نفسك إل: مجعه، كأنه قيل: أي" مل اهللا شعثه"
  .السكون

__________  
  . أ، ج١
  . وهو من الطويل٢

مضاف " احلبيب"مفعول مطلق " قصد"جار وجمرور متعلق بالفعل " له"فعل وفاعل " قصدنا: "اإلعراب
جار " للسيوف "فعل وفاعل" وقلنا. "جار وجمرور" إلينا"مفعول ألجله ومضاف إليه " لقاءه"إليه 

  .وجمرور
  .فعل أمر على لغة متيم والفاعل ضمري مستتر فيه والنون للتوكيد" هلمنا"

  .حيث اتصلت به نون التوكيد": هلمنا: "قوله: الشاهد



)٣/١٦٥١(  

  

ركبا قبل اإلدغام، فحذفت اهلمزة للدرج، إذا كانت مهزة وصل وحذفت األلف اللتقاء : وقال اخلليل
اليت للزجر، " هل"مركبة من :  حركة امليم األول إىل الالم، وأدغمت، وقال الفراءالساكنني، مث نقلت

ونسب بعضهم هذا " هلم"مبعىن اقصد، فخففت اهلمزة بإلقاء حركتها إىل الساكن قبلها فصار " أم"و
  .واهللا سبحانه أعلم. القول إىل الكوفيني، وقول البصريني أقرب إىل الصواب

ا قصد يف فصل اإلدغام وهو آخر ما يذكر فيه التصريف قال على سبيل وملا أى الكالم على م
  :التعريف

  نظْما علَى جلِّ الْمهِمات اشتملْ... وما بِجمعه عنِيت قَد كَملْ 
 هية اخلُلَاصن الكَافى مصأَح ...هاصصال خ ىنى غضا اقْتكَم  

عنِي : "ا النظم، واشتماله على أعظم املهمات من هذا العلم، يقالفأخرب بانتهاء ما قصد مجعه يف هذ
  :أي اهتم به، واألفصح بناؤه للمفعول وبناؤه للفاعل لُغية حكاها يف اليواقيت، وأنشد عليها" بكذا

  عان بأخراها طويلُ الشغلِ
  : فقال-صلى اهللا عليه وسلم-مث ختم الكالم حبمد اهللا والصالة على نبيه 

  محمد خير نبِي أُرسلَا... فَأَحمد اهللا مصليا علَى 
  وصحبِه الْمنتخبِني الْخيره... وآله الغر الكرامِ الربره 

مت الكتاب بعناية امللك الوهاب، واحلمد هللا، وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني وإمام، املرسلني 
  .أمجعنيوعلى آهل والصحابة 

)٣/١٦٥٢(  

  

  الفهارس
  حمتويات الد الثالث

...  
  :حمتويات الد الثالث

  الصفحة املوضوع
   اجلزء الرابع١١٠١
   أمساء الزمت النداء١١٠٣
   االستغاثة١١١٠



   الندبة١١٢٠
   الترخيم١١٢٦
   االختصاص١١٥٠
   التحذير واإلغراء١١٥٣
   أمساء األفعال واألصوات١١٥٩
   نونا التوكيد١١٧٠
   ما ال ينصرف١١٨٩
   إعراب الفعل١٢٢٨
   عوامل اجلزم١٢٦٥
  "لو" فصل ١٢٩٥
  "أما، ولوال، ولوما" فصل ١٣٠٥
   اإلخبار بالذي واأللف والالم١٣١١
   العدد١٣١٨

)٣/١٦٥٣(  

  

  الصفحة املوضوع
   متييز املركب١٣٢٧
   كم، وكأين، وكذا١٣٣٥
   احلكاية١٣٤٦
   اجلزء اخلامس١٣٥١
   التأنيث١٣٥٣
  ور واملمدود املقص١٣٦٢
   كيفية تثنية املقصور واملمدود ومجعهما تصحيحا١٣٦٦
   مجع التكسري١٣٧٧
   التصغري١٤١٩
   النسب١٤٤٣
   الوقف١٤٦٩
   اإلمالة١٤٩١



   التصريف١٥٠٨
   فصل يف زيادة مهزة الوصل١٥٥٠
   اجلزء السادس١٥٥٩
   اإلبدال١٥٦١
  "إذا اعتلت الم فَعلى" فصل ١٥٩٣
  "و والياء وسكن ما قبلهماإذا اجتمعت الوا" فصل ١٥٩٦

)٣/١٦٥٤(  

  

  الصفحة املوضوع
  "إذا كانت عني الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح" فصل ١٦٠٥
  "إذا كان فاء االفتعال حرف لني" فصل ١٦١٨
   فصل يف اإلعالل باحلذف١٦٣١
   فصل يف اإلدغام١٦٣٨
   حمتويات الد الثالث١٦٥٣

)٣/١٦٥٥(  

  

  :هدفهرست األبيات والشوا
  الصفحة الشاهد

  ":حرف اهلمزة"
  ............................ من له شوال فإىل إئالئها ٥٠٣
   وأعلم أن تسليما وتركا لال متشاان وال سواء٥٣١
   ال أقعد اجلنب عن اهليجاء ولو توالت زمر األعداء٦٥٥
   حشى رهط النيب فإن منهم حبورا ال يكدرها الدالء٦٩٠
   صقيل بني بصرى وطعنه جنالء رمبا ضربة بسيف٧٧٣
   بدا يل أين لست مدرك ما مضى وال سابق شيئا إذا كان جائيا٧٧٨
   نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت رد التحية نطقا أو إمياء٩١٦
   فال واهللا وال يلفي ملا يب وال للما م أبدا دواء٩٨٣



   فواكبدا من حب من ال حيبين ومن عربات ما هلن فناء١١٢٠
  لك من متر ومن شيشاء ينشب يف املسعل واللهاء يا ١٣٦٤
   له ما رأت عني البصري فوقه مساء اإلله فوق سبع مسائيا١٤٠٢

  ":حرف الباء"
   أقلي اللوم عاذل والعتابن وقويل أن أصبت لقد أصابن٢٧٧
   منا الذي هو ما إن طر شاربه والعانسون ومنا املرد والشيب٣٣٢
  سيت مبا واه ذكر العواقب ما أنت باليقظان ناظره إذا ن٣٤٢

)٣/١٦٥٧(  

  

   فما سودتين عامر عن وراثة أىب اهللا أن أمسو بأم وال أب٣٥٣
   أبلغ هذيال وأبلغ من يبلغها عين حديثا وبعض القول تكذيب٣٩١
   بأن ذا الكلب عمرا خريهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب٣٩١
  راض املواكب فأما القتال ال قتال لديكم ولكن سريا يف ع٤٧٥
   فكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة مبغين فتيال عن سواد بن قارب٥٠٨
   عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب٥١٦
   إن الشباب الذي جمد عواقبه فيه ناذ وال لذات للشيب٥٤٦
   كذا أدبت حىت صار من خلقي أين رأيت مالك الشيمة األدب٥٦١
  ترى حبهم عارا علي وحتسب بأي كتاب أم بأية سنة ٥٦٦
   أتاين فلم أسرر به حني جاءين كتاب بأعلى القنتني عجيب٦٣١
   على حني أهلي الناس جل أمورهم فندال زريق املال ندل الثعالب٦٥٠
   طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنة من قوام ما ومنتقبا٧٣٤
   خلى الذنابات مشاال كثبا وأم أو عال كها أو أقربا٧٤٤
  ئن صرت ال حتري جوابا لبما قد ترى وأنت خطيب فل٧٧١
   فلئن لقيتك خاليني لتعلمن أىب وأيك فارس األحزاب٨١٢
   صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب حىت شاب شود الذوائب٨١٤
   جنوت وقد بل املرادي سيفه من ابن أيب شيخ األباطح طالب٨٣١
   راكب حياىي به اجللد الذي هو حازم بضربة كفيه املال نفس٨٤٢
   سبتين الفتاة البضة املتجرد الـ لطيفة كشحه وما خلت أن أسىب٨٨١



)٣/١٦٥٨(  

  

   كأن صغرى وكربى من فقاقعها حصباء در على أض من الذهب٩٤١
  أهال وسهال وزودت جىن النحل بل ما زودت منه أطيب:  فقالت لنا٩٤٢
   فوافيناهم منا جبمع كأسد الغاب مردان وشيب٩٥٨
  لزينيني كليهما إليك وقرىب خالد وحبيب ميت بقرىب ا٩٧١
   كهز الرديىن حتت العجاج جرى يف األنانيب مث اضطرب٩٩٨

   فاليوم قربت جونا وتشتمنا فاذهب فما بك واأليام من عجب١٠٢٦
   ملياء يف شفتها حوة لعس ويف اللثات ويف أنياا شنب١٠٤٠
  ب تقول ابنيت ال رأتين شاحبا كأنك فينا يا أبات غري١٠٩٣
   أال يا قوم للعجب العجيب وللغافالت تعرض لألريب١١١٠
   يبكيك ناء بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان العجب١١١٥
   كليين لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب١١٣٠
   فإياك إياك املراء فإنه إىل الشر دعاء وللشر جالب١١٥٥
  الكرام ولو فاق الورى حسبا تاهللا ال حيمدن املرء جمتنبا فعل ١١٧٢
   فال تستطل مين بقائي ومديت ولكن يكن للخري منك نصيب١٢٧٠
   ظننت فقريا ذا غىن مث نلته فلم ذا رجاء ألقه غري واهب١٢٧٢
   ولست ألنسى ولكن ملألك ترتل من جو السماء يصوب١٤٠٧
   ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقى أقول فأعرب١٤٥٤
   من منري فال كعبا بلغت وال كالبا فغض الطرف إنك١٦٤٩

)٣/١٦٥٩(  

  

  ":حرف التاء"
   حيدو ا كل فىت هيات وهن حنو البيت عامدات٢٦٤
   حنت نوار والت هنا حنت وبدا الذي كانت نوار أجنت٤١٥
   فإن املاء ماء أيب وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت٤٣٦
  ت أال عمر وىل مستطاع رجوعه فريأب ما أثأت يد الغفال٥٢٢
   ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شباب بوع فاشتريت٦٠٢



   أال رجل جزاه اهللا خريا يدل على حمصلة تبيت٧٧٨
   وكنت كذي رجلني رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت١٠٤٣
   يا أجبر بن أجبر يا أنتا أنت الذي طلقت عاما جعتا١٠٥٤
  رمبا أوفيت يف علم ترفعن ثويب مشاالت١١٧٥
  ي واشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت ليت شعر١١٨٠
   إذا مل يكن فيكن ظل وال جىن فأبعدكن اهللا من شريات١٦٠٢

  ":حرف اجليم"
   يا صاح ما هاج العيون الذرفن من طلل كاألحتمى أجن٢٨٧
   شربن مباء البحر مث ترفعت مىت جلج خضر هلن نئيج٧٥٨
  فأعيج ومل أر شيئا بعد ليلى ألذه وال منظرا أروى به ٨٩٦

   يا رب بيضاء من العواهج أم صيب قد حبا أو دارج١٠٣٥
   مىت تأتنا تلمم بنا يف ديارنا جتد حطبا ونارا تأججا١٠٤٨
   ال هم كنت قبلت حجتج فال يزال شامج يأتيك بج١٠٦٩

)٣/١٦٦٠(  

  

   حيدو مثاين مولعا بلقاحها حىت مهمن بزيفة اإلرتاج١٢٠٢
  ":حرف احلاء"

   إن رمحت متيما لوالك مل يك للصبابة جائحا دامن سعدك١١٧٠، ٢٩٠
   وما أدري وظين كل ظن أمسلمين إىل قومي شراحي٣٨٨
   وإن من النسوان من هي روضة يج الرياض قبلها وتصوح٤٤٢
   رسم عفا من بعدما قد احمى قد كان من طول البلى أن ميصحا٥١٧
   إن السماحة واملروءة ضمنا قربا مبرو على الطريق الواضح٥٩٠
   يا بؤس للحرب اليت وضعت أراهط فاستراحوا٧٨٤
   أقام ببغداد العراق وشوقه ألهل دمشق الشام شوق مربح٧٩٠
   وأما أنا من رزء وإن جل جازع وال بسرور بعد موتك فارح٨٧٦
   أحبت محى امة بعد جند وما شيء محيت مبستباح٩٥٣

   يا لعطافنا والرياح وأيب احلشرج الفىت النفَّاح١١١٥
   أخاك أخاك إن من ال أخا له كساعٍ إىل اهليجا بغري سالح١١٥٨



   جلديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة السالح السالح١١٥٨
   فكأمنا نظروا إىل قمر أو حيث علق قوسه قزح١٣١٦
   أخو بيضات رائح متأدب رفيق مبسح املنكبني سيوح١٣٧٦
   فقلت لصاحيب ال حتبسانا برتع أصوله واجدر شيحا١٦٢٣

)٣/١٦٦١(  

  

  ":حرف اخلاء"
   وحلت سواد القلب ال أنا باغيا سواها وال يف حبها متراخيا٥١١

  ":حرف الدال"
   أزف الترحل غري أن ركابنا ملا تزل برحالنا وكأن قدن٢٧٩
   أريت إن جاءت به أملودا أقائلن أحضروا الشهودا٢٩٠
   يف كلت رجليها سالمى واحده كلتامها مقرونة بزائده٣٢٧
  عاين من جند فإن سنينه لعنب بنا وشيبتنا مردا د٣٣٥
   وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كأيب األزند٣٤٨
   أمل تأتيك واألنباء تنمى مبا القت لبون بين زياد٣٥١
   إذا قلت على القلب يسلو قبضت هواجس ال تنفك تغريه بالوجد٣٥٤
  دي فآليت ال أنفك أحذو قصيدة تكون وإياها ا مثال بع٣٧٠
   لوجهك يف اإلحسان بسط ومهجة أناهلماه قفو أكرم والد٣٧٦
   فقلت أعرياين القدوم لعلين أخط ا قربا ألبيض ماجد٣٨١
   قدين من نصر اخلبيبني قدى ليس اإلمام بالشحيح امللحد٣٨٥
   نبئت أخوايل بين يزيد ظلما علينا هلم فديد٣٩٥
  لطراف املمدد رأيت بين غرباء ال ينكرونين وال أهل هذاك ا٤١٢
   وإن الذي حانت بلفج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد٤٢٥
   من القوم الرسول اهللا منهم هلم دانت رقاب بين معد٤٤٦
   فنافذ هداجون حول بيوم مبا كان إياهم عطية عودا٤٩٩

)٣/١٦٦٢(  

  



   شك ميينك إن قتلت ملسلما حلت عليك عقوبة املتعمد٥٣٨
  ويرضيك صاحب جهارا فكن للغيب أحفظ للود إذا كنت ترضيه ٦٤٠
   أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا؟٦٤٨
   فال واهللا ال يلقى أناس فىت حتاك يابن أبا يزيد٧٤٨
   يا من رأى عارضا أسر به بني ذارعي وجبهة األسد٨٢١
   أتاين أم مزقون عرضي جحاش الكرملني هلا فديد٨٥٨
   املرى أنت إذا هم حضروا لدى احلجرات نار املوقد نعم الفىت٩١١
   تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا٩١٥
   إن من ساد مث ساد أبوه مث قد ساد قبل ذلك جده٩٩٩

   فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا عمر اجلوادا١٠٦٦
  يابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتين لدهر شديد

  قومي ويا ألمثال قومي ال ناس عتوهم يف ازدياد يا ل١١١٤
   متناين ليقتلى لقيط أعام لك بن صعصعة بن سعد١١٣٧
   وذكرت لنب احمللق شربة واخليل تعدوين الصعيد بزاد١٢٢٢
   أن تقرآن على أمساء وحيكما مين السالم وأن ال تشعر أحدا١٢٣٧
   يزيد مىت تؤخذوا قسرا بظنة عامر وال ينج إال يف الصفاد١٢٨٧
   سرينا إليهم يف مجوع كأا جبال شرورى لو تعان فتنهدا١٢٩٦
   لو يسمعون كما مسعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا١٣٠٣
   كم دون مية موماة يهال هلا إذا تيممها اخلريت ذو اجللد١٣٣٨

)٣/١٦٦٣(  

  

   عد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي اجلهد١٣٤٤
  ارهن إىل الشبان مائلة وقد أراهن عين غري صداد أبص١٣٩٢
   أرى املوت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش املتشدد١٤٤٥
   فكيف لنا بالشرب إن مل يكن لنا دراهم عند احلانوي وال نقد١٤٤٨
   إن اخلليط أجدو البني فاجنردوا وأخلفوك عد األمر الذي وعدوا١٦٠٩

  ":حرف الراء"
  رو كأىن مخرن ويعدو على املرء ما يأمترن أحار بن عم٢٨٠



   وما نبايل إذا ما كنت جارتنا أال جياورنا إالك ديار٣٥٩
   أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمايل عوض إاله ناصر٣٦٠
   بالباعث الوارث األموات قد ضمنت إياهم األرض يف دهر الدهارير٣٦٧
٣٧٣ من الصرب تغربت عنها كارها فتركتها كان فواقيها أمر  
   أنا اقتسمنا خطئينا بيننا فحملت برة واحتملت فجار٤٠٣
   ياما أمليح غزالنا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر٤١٣
   أليس أمريي يف األمور بأنتما مبا لستما أهل اخليانة والغدر٤١٧
   فما آباؤنا بأمن منه علينا الالء قد مهدوا احلجورا٤٢٧
  دنه به فما لدى غريه نفع وال ضرر ما اهللا موليك فضل فامح٤٥٣
   ما املستفز اهلوى حممود عواقبه ولو أتيح له صفو بال كدر٤٥٤
   ولقد جنيتك أكمؤا وعساقال ولقد يتك عن بنات األوبر٤٦٥
   رأيتك ملا أن عرفت وجوهنا صدت وطبت يا قيس عن عمرو٤٦٦

)٣/١٦٦٤(  

  

  ال حبرعائك القطر أال يا اسلمي يا دارمي على البلى وال زال منه٤٩٣
   ببذل وحلم ساد يف قومه الفىت وكونك إياه عليك يسري٤٩٨
   فأبت إىل فهم وما كدت آئبا وكم مثلها فارقت وهي تصفر٥١٦
   فال أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو باد ارتدى وتأزرا٥٤٩
   أال طعان أال فرسان عادية إال جنشؤكم حول التنانري٥٥٠
  قيب أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار رهط ابن كرز حم٧١٣
   أنا ابن دارة معروفا ما نسيب وهل بدارة يا للناس من عار؟٧١٦
   أنفسا تطيب بنيل املىن وداعي املنون ينادي جهارا٧٣٦
   رمبا اجلامل املؤبل فيهم وعناجيج بينهن املهارا٧٤١
   فأمجل وأحسن يف أسريك إنه ضعيف ومل يأسر كإياك آسر٧٤٦
  ون عليك فإن األمور بكف اإلله مقاديرها ه٧٦٥
   ما زال مذ عقدت يداه إزاره فيما فأدرك مخسة األشبار٧٦٧
   ما حملب جلد أن يهجرا وال حبيب رأفة فيجربا٧٨٠
   إىل احلوال مث اسم السالم عليكما ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر٧٩٠



   دعوت ملا نابين سورا فلىب فلىب يدي مسور٨٠١
  ضيفن املشنوء والضيف نائل لدى املىن واألمن يف اليسر والعسر كال ال٨١١
   وتذكر نعماه لدن أنت يافع إىل أنت ذو فودين أبيض كالنسر٨١٤
   أكل امرئ حتسبني امرأ ونارا توقد بالليل نارا٧١٩
   مها خطتا إما أسار ومنة وإما دم والقتل باحلر أجدر٨٢٦

)٣/١٦٦٥(  

  

   تعجيل لكة واخللد يف سقرا وفاق كعب جيرب منقذ لك من٨٣١
   بأي تراهم األرضني حلوا أألدبران أم عسفوا الكفارا٨٣٢
   ضروب بنصل السيف سوق مساا إذا عدموا زادا فإنك عاقر٨٥٥
   فتاتان أما منهما فشبيهة هالال وأخرى منهما تشبه البدرا٨٥٦
   حذر أمورا ال تضري وآمن ما ليس منجيه من األقدار٨٥٧
  ق أو أخي ثقة أو عدو شاحط دارا من صدي٨٧٧
   حسن الوجه طلقه أنت يف السلـ ـم ويف احلرب كاحل مكفهر٨٧٨
   فعجتها قبل األخيار مرتلة والطييب كل ما التاثت به األزر٨٨٢
   أسيالت أبدان دقاق خصورها وثريات ما التفت عليه املآزر٨٨٢
   أزور امرأ مجا نوال أعده ملن أمه مستكفيا أزمة الدهر٨٨٣
   فذلك إن يلق املنية يلقها محيدا وإن يستغن يوما فأجدر٨٩١
   بئس قوم اهللا قوم طرقوا فقروا جارهم حلما وحر٩٠٧
   إن ابن عبد اهللا نعـ ـم أخو الندى وابن العشرية٩٢٤
   ولفوك أصيب لو بذلت لنا من ماء موهبة على مخر٩٣٥
   ولست باألكثر منهم حصى وإمنا العزة للكاثر٩٣٧
  مسجدا اهللا املزوران واحلصى لكم قبصه من بني أثري وأقترا لكم ٩٦٦
   كم قد ذكرتك لو أجرى بذكركم يا أشبه الناس كل الناس بالقمر٩٧٠
   وقلن على الفردوس أول مشرب أجل جريان إن كانت أبيحت دعاثره٩٨١

   سواء عليك النفر أم بت ليلة بأهل القباب من عمري بن عامر١٠٠٦

)٣/١٦٦٦(  

  



   اخلالفة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر جاء١٠١٠
   يا ليتنا أمنا شالت نعامتها إميا إىل جنة إميا إىل نار١٠١٤
   وقد كذبتك نفسك فأكذبنها فإن جزعا وإن إمجال صرب١٠١٦
   أعمرو بن هند ما ترى رأي صرمة هلا سبب ترعى به املاء والشجر١٠٣١
  كما أن تعقبانا شرا فيا الغالمان اللذان فرا إيا ١٠٦٧
   كحلفة من أيب رياح يسمعها ال هم الكبار١٠٧٠
   يا تيم تيم عدي ال أبا لكم ال يلقينكم يف سوأة عمر١٠٨١
   وقد رابين قوهلا يا هناه وحيك أحلقت شرا بشر١١٠٣
   محلت أمرا عظيما فاصطربت له وقمت فيه بأمر اهللا يا عمرا١١٢٠
  اشفايف على بعريي جاري ال تستنكري عذيري سريى و١١٢٨
   خذو حظكم يا آل عكرم واذكروا أواصرنا والرحم بالغيب تذكر١١٣٦
   لنعم الفىت تعشو إىل ضوء ناره طريف بن مال ليلة اجلوع واخلصر١١٤٦
   خالفا لقويل من فيالة رأيه كما قيل قبل اليوم خالف تذكرا١١٨٧
   ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار١٢٢٠
  كأخي السهم بعضب فقال كوين عقريا وأا أحيمر ١٢٢٦
   وطرفك إما جئتنا فاحبسنه كما حيسبوا أن اهلوى حيث تنظر١٢٣٣
   ال تتركين فهيم شطريا إين إذن أهلك أو أطريا١٢٣٩
   لوال فوارس من ذهب وأسرم يوم الصليفاء مل يوفون باجلار١٢٧٣
   يف أي يوم من املوت أفر أيوم مل يقدر أم يوم قدر١٢٧٤

)٣/١٦٦٧(  

  

   فلو نبش املقابر عن كليب فيخرب بالذنائب أي زير١٢٩٦
   بيوم الشعثمني لقر عينا وكيف لقاء من حتت القبور؟١٢٩٦
   وأنت لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس األشقر١٣٦٥
   لست بليلى ولكين ر ال أدجل الليل ولكن أبتكر١٤٦٧
  لبك طائر أأحلق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن ق١٥٥٨
   حي عظامي وأراه ثاثري وكحل العينني بالعواور١٥٧٢
   حفت بأطوار جبال ومسر فيها عيائيل أسود ومنر١٥٧٢



   وكنت إذا جاري دعا ملضوفة أمشر حىت مبلغ السائق مئزري١٥٨٩
   إذا الكرام ابتدروا الباغ بدر تقضي البازي إذ البازي كسر١٦٢٧

  ":حرف الزاي"
  الترتي ال توعدين حية بالنكز يأيها اجلاهل ذوي ١٠٤

   فلو نبش املقابر عن كليب فيخرب بالذنائب أي زير١٢٩٦
   بيوم الشعثمني لقر عينا وكيف لقاء من حتت القبور؟١٢٩٦
   وأنت لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس األشقر١٣٦٥
   لست بليلى ولكين ر ال أدجل الليل ولكن أبتكر١٤٦٧
  تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر أأحلق إن دار الرباب ١٥٥٨
   حي عظامي وأراه ثاثري وكحل العينني بالعواور١٥٧٢
   حفت بأطوار جبال ومسر فيها عيائيل أسود ومنر١٥٧٢
   وكنت إذا جاري دعا ملضوفة أمشر حىت مبلغ السائق مئزري١٥٨٩
   إذا الكرام ابتدروا الباغ بدر تقضي البازي إذ البازي كسر١٦٢٧

  :"حرف الزاي"
   يأيها اجلاهل ذوي الترتي ال توعدين حية بالنكز١٠٤

  ":حرف السني"
   عندي قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي٣٧٨
   فأين إىل أين النجاة ببغليت أتاك أتاك الالحقون احبس احبس٩٧٩، ٦٣٢
   عينت ليلة فما زلت حىت نصفها راجيا فعدت يئوسا٧٥٢
  أشم كأنه رجل عبوس معاود جرأة وقت اهلوادي ٨٣٢
   إذا أرسلوين عند تقدير حاجة أمارس فيها كنت نعم املمارس٩٢٤

   هذي برزت لنا فهجت رسيسا مث انثنيت وما شفيت نسيسا١٠٥٥
   عندي قومي كعديد الطيس٣٧٨

  إذ ذهب القوم الكرام ليسي
   فأين إىل أين النجاة ببغليت٩٧٩، ٦٣٢

  أتاك أتاك الالحقون احبس احبس
  يلة فما زلت حىت عينت ل٧٥٢

  نصفها راجيا فعدت يئوسا
   معاود جرأة وقت اهلوادي٨٣٢

  أشم كأنه رجل عبوس



   إذا أرسلوين عند تقدير حاجة٩٢٤
  أمارس فيها كنت نعم املمارس

   هذي برزت لنا فهجت رسيسا١٠٥٥
  مث انثنيت وما شفيت نسيسا

)٣/١٦٦٨(  

  

  ا لقد رأيت عجبا مذ أمسا عجائزا مثل السعايل مخس١٢١٩
  ":حرف الشني"

   يا أبت ال زلت فينا فإمنا لنا أمل يف العيش ما دمت عائشا١٠٩٢
  إذ ذاك إذ حبل الوصال مدمش ...................... ١٦٢٦

  ":حرف الصاد"
   يا عبد هل تذكرين ساعة يف موكب أو رائدا للقنيص١١٣٦

  ":حرف الضاد"
   داينت أروى والديون تقضي فمطلت بعضا وأدت بعضا٦٨٧

  ":حرف الطاء"
   فحورت قد هلوت ن عني نواعم يف املروط ويف الرباط٧٧٥
   حىت إذا جن الظالم واختلط جاءوا مبذق هل رأيت الذئب قط٩٥٦

  ":حرف الظاء"
   أال من مبلغ حسان عين مغلغلة تدب على عكاظ١٥٤١

  ":حرف العني"
   هجوت زيان مث جئت معتذرا من هجو زيان مل جو ومل تدع٣٥١
   وجدت الصديق حقا إليا ك فمرين فلن أكون مطيعا إن٣٧١
   فال تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع٣٧٣
   وإذا األمور تشات وتعاظمت فهناك تعترفون أين املفزع٤١٤
   فيا رب أنت اهللا يف كل موطن وأنت الذي يف رمحة اهللا أطمع٤٤٣

)٣/١٦٦٩(  

  



  ر بعيشه ذات سعه من ال يزال شاكرا على املعه فهو ح٤٤٧
   سقاها ذوو األحالم سجال على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا٥١٩
   فغريت بعدهم بعيش ناصب وإخال أين الحق مستتبع٥٦٠
  أي الناس شر قبيلة؟ أشارت كليب باألكف األصابع:  إذا قيل٧٨١، ٦٢٣
   لقد علمت أوىل املغرية أنين لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا٦٣٠
  ا أنت مل تنفع فضر فإمنا يراد الفىت كيما يضر وينفع إذ٧٣٨
   على عن مييين مرت الطري سنحا وكيف سنوح واليمني تطيع٧٦٣
   وما زلت حمموال على ضغينة ومضطلع األضغان مذ أنا يافع٧٦٨
   أال يا قوم كل ماحم واقع وللطري جمرى واجلنون مصارع٧٧٩
  هاب المعا أما ترى حيث صهيل طالعا جنما يضيء كالش٨٠٣
  أملا أصح والشيب وازع:  على حني عاتبت املشيب على الصبا فقلت٨٠٧
   قد جربوه فما زالت جتارم أبا قدامة إال اد والفنعا٨٤٣
   أبيت كأين ساورتين ضئيلة من الرقش يف أنياا السم ناقع٩٤٩
   وقد كنت يف احلرب ذا تدرأ فلم أعط شيئا ومل أمنع٩٦٤
  صبيا مرضعا حتملين الذلفاء حوال أكتعا يا ليتين كنت ٩٧٤
   أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطري ترقبه وقوعا٩٩١

   ذريين إن أمرك لن يطاعا وما ألفيتين حلمي مضاعا١٠٤٥
   أطوف ما أطوف مث آوي إىل أما ويرويين النقيع١٠٨٤

)٣/١٦٧٠(  

  

   يابنة عما ال تلومي واهجعي ال خيرق اللوم حجاب مسمعي١٠٨٩
   أطوي ما أطوف مث آوي إىل بيت قعيدته لكاع١١٠٩
   إين مقسم ما ملكت فجاعل جرما آلخريت ودنيا تنفع١٢٢٦
   وما كان حصن وال حابس يفوقان مرداس يف جممع١٢٢٧
   قفي قبل التفرق يا ضباعا وال يك موقف منك الوداعا١١٣٣
   نبتم نبات اخلريزاين يف الوىن مىت يأتك اخلري ينفعا١١٧٩
  ال تتبعن لوعة إثري وال هلعا وال تقاسن بعدي اهلم واجلزعا ١١٨٢
   أردت لكيما أن تطري بقربيت فتتركها شنا ببيداء بلقع١٢٣٢



   ومعرض تغلي املراجل حتته عجلت طبخته لقوم جيع١٦١٦
   ملا رأى أن ال دعه وال شبع مال إىل أرطأ حقف فألطجع١٦٢٢

  ":حرف الفاء"
  شاهرن بعدنا السيوفا يا ليت شعري عنكم حنيفا أ٢٩١
   ومن قبل نادى كل موىل قرابة فما عطفت موىل عليه العواطف٨٢٢
   تسقي امتياحا ندى املسواك ريقتها كما تضمن ماء املزنة الرصف٨٢٧
   حنن بغرس الودى أعلمنا منا بركض اجلياد يف السدف٩٣٦
   كأن حفيف النبل من فوق عجسها عوازب حنل أخطأ الغار مطنف٩٥٤

   نثقفن منهم فليس بآيب أبدا وقتل بين قتيبة شايف من١١٧٩
   عليه من اللؤم سروالة فليس يرق ملستعطف١٢٠٢
   وما قام منا قائم من ندينا فينطق إال باليت هي أعرف١٢٥٤

)٣/١٦٧١(  

  

  ":حرف القاف"
   وقائم األعماق خاوي املخترقن مشتبه األعالم ملاع اخلفقن٢٨٠
  قا تبيت بليل أم أرمد اعتاد أو لقا أأن مشمت من جند بريقا تأل٣٤٣
   إذا العجوز غضبت فطلق وال ترضاها وال متلق٣٥٢
   وإنسان عيين حيسر املاء تارة فيبدو وتارات جيم فيغرق٤٧٦
   تعز فال شيء على األرض باقيا وال وزر مما قضى اهللا واقيا٥١٠
   يوشك من فر من منيته يف بعض غراته يوافقها٥١٨
  نا وأنتم بغاة ما بقينا يف شقاق وإال فاعلموا أ٥٣٤
   فلو أنك يوم الرخاء سألتين طالقك مل أخبل وأنت صديق٥٣٩
   والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحال وأمهم زالء منطيق٩١٥

   أدارا جبزوى هجت للعني عربة فماء اهلوى يرفض أو يترقرق١٠٥٩
   أحار من يدر قد وليت والية فكن جردا فيها ختون وتسرق١١٣٤
   يا أرط إنك فاعل ما قلته واملرء يستحي إذا مل يصدق١١٣٤
   تذر اجلماجم ضاحيا هاماا بله األكت كأا مل ختلق١١٦٧
   محى ال حيل الدهر إال بإذننا وال نسأل األقوام عقد املياثق١٤٣٣



   تزوجتها رامية هرمزية بفضل الذي أعطى األمري من الرزق١٤٥٨
   نسيفا كأفحوص القطاة املطرق وقد ختذت رجلي لدى جنب غرزها١٦١٩

  ":حرف الكاف"
   فقلت أجرين أبا خالد وإال فهيين أمرا هالكا٥٥٧

)٣/١٦٧٢(  

  

   تقول بنيت قد أىن أناكا يا أبت علك أو عساكا١٠٩٢
   صبية على الدخان رمكا ما إن عدا أصغرهم أن زكا١٤٢٤
   يابن الزبري طاملا عصيكا وطاملا عنيتتا إليكا١٦٢٦

  :"حرف الالم"
   ما أنت باحلكم الترضى حكومته وال األصل وال ذي الرأي واجلدل٤٤٥، ٢٨٤
   رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء اخلالفة كاهله٣٤٣
   فيوما يوافني اهلوى غري ماض ويوما ترى منهن غوال تغول٣٤٨
   ما أقدر اهللا أن يدين على شحط من داره احلزن ممن داره صول٣٥٣
  ائد احلامي الذمار وإمنا يدافع عن أحسام أنا أو مثلي أنا الذ٣٦٨
   بنصركم حنن كنتم ظافرين وقد أغرى العدا بكم استسالمكم فشال٣٦٨
   فإن أنت مل ينفعك علمك فانتسب لعلك ديك القرون األوائل٣٦٩
   كمنية جابر إذا قال لييت أصادفه وأتلف جل مايل٣٨٠
  لى من الشراب أال جبل أال إنين سقيت أسود حالكا أال جب٣٨٧
   وليس املوافيين لريفد خائبا فإن له أضعاف ما كان أمال٣٨٨
   أبين كليب إن عمى اللذا قتال امللوك وفككا األغالال٤٢٠
   وتبلى األىل يستلئمون على األىل تراهن يوم الروع كاحلدأ القبل٤٢٣
   أىب اهللا للشم األالء كأم سيوف أجاد القني يوما صقاهلا٤٢٤
   رمبا تكره النفوس من األمر له فرجة كحل العقال٤٣١
   إذا ما لقيت بين مالك فسلم على أيهم أفضل٤٤٩

)٣/١٦٧٣(  

  



   عجل لنا هذا وأحلقنا بذا الـ ـشحم إنا قد مللناه جبل٤٦١
   يا خليلي اربعا واستخربا الـ ـمرتل الدارس عن حي حالل٤٦٢
  ويب الشمال مثل سحق الربد عفى بعدك القطر مغناه وتأ٤٦٢
   فيا رب هل إال بك النصر يرجتى عليهم وهل إال عليك املعول؟٤٨٣
   خايل ألنت ومن جرير خاله نيل العال ويكرم األخواال٤٨٣
   يذيب الرعب منه كل عضب فلوال الغمد ميسكه لساال٤٨٦
   سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عامل وجهول٤٩٤
٥٠١ ب مشأل بليل أنت تكون ماجد نبيل إذا  
   ال يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل واجلبل٥٠٢
   وإن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل٥٠٩
   إن املرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذال٥١٣
   يف فتية كسيوف اهلند قد علموا أن هالك كل من خيفى وينتعل٥٣٩
   علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل٥٤٠
   أال اصطبار لسلمى أم هلا جلد إذ القى الذي القاه أمثايل٥٥١
   أراهم رفقيت حىت إذا ما جتاىف الليل اخنزل اخنزاال٥٦٥
   عهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أختذ إال فناءك موئال٦٢٩
   أطلب قليل من املال ولو أن ما أسعى ألدىن معيشة كفاين ومل٦٣٢
   جفوين ومل أجف األخالء إنين لغري مجيل من خليلي مهمل٦٣٩
   ال حيسبنك أثوايب فقد مجعت هذا ردائي مطويا وسرباال٦٦٣

)٣/١٦٧٤(  

  

   رأيت ما حاشا قريشا فإنا حنن أفضلهم فعاال٦٨٩
   كائن دعيت إىل بأساء دامهة فما انبعثت مبزءود وال وكل٦٩٢
  راك ومل يذدها ومل يشفق على نغص الدخال فأرسلها الع٦٩٩
   يا صاح هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر يف إبعادها األمال٧٠٣
   خرجت ا أمشي جتر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل٧١٥
   كن للخيل نصريا جاد أو عدال وال تشح عليه جاد أو خبال٧٢٢
   املتفضل فجئت وقد نضت لنوم ثياا لدى الستر إال لبسة٧٢٣



   أستغفر اهللا ذنبا لست حمصيه رب العباد إليه الوجه والعمل٧٢٦
   وإذا احلرب مشرت مل تكن كي حني تدعو الكماة فيها نزال٧٤٥
   لئن كان من ألبرح طارقا وإن يك إنسا ما كها اإلنس تفعل٧٤٧
   وال ترى بعال وال حالئال كه وال كهن إال حاظال٧٤٧
  م من عني ميني احلبيا نظرة قبل فقلت للركب ملا أن عال ٧٦٣
   دع عنك با صيح يف حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواحل٧٦٤
   غدت من عليه بعد ما مت ظمؤها تصل وعن فيض بزيزاء جمهل٧٦٥
   إن وجدي بك الشديد أراين عاذر فيك من عهدت عذوال٧٨٧
   الود أنت املستحقة صفوه مين وإن مل أرج منك نواال٧٩٣
  ربدة من حيث ما نفحت له أتاه برياها خليل يواصله إذا ٨٠٤
   أمل تعلمي يا عمرك اهللا أنين كرمي على حني الكرام قليل٨٠٨
   إن للخري وللشر مدى وكال ذلك وجه وقبل٨١٠

)٣/١٦٧٥(  

  

   فرشين خبري ال أكونن ومدحيت كناحت يوما صخرة بعسيل٨٢٤
   كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل٨٢٨
   أجنب أيام والداه به إذ جناله فنعم ما جنال٨٢٩
   ضعيف التكاية أعداءه خيال الفرار يراخي األجل٨٤٠
   أنا ورجالك قتل امرئ من العز يف حبك اعتاض ذال٨٥٠
   أخا احلرب لباسا إليها جالهلا وليس بوالج اخلوالف أعقال٨٥٤
  ال أقيم بدار احلزم ما دام حزمها وأحر إذا حالت بأن أحتو٩٠٠
   فنعم ابن أخت القوم غري مكذب زهري حساما مفردا من محائل٩٠٤
   فقلت اقتلوها عنكم مبزاجها وحب ا مقتولة حني تقتل٩٣٢
   فتلك والة السوء قد طال ملكهم وحتام حتام العناء املطول٩٧٩

   قلت إذ أقبلت وزهر ادى كعناج الفال تعسفن رمال١٠٢٤
   يوشج أوالد العشار ويفصل فهل لك أو من والد لك قبلنا١٠٣٣
   كأين غداة البني يوم حتملوا لدى مسرات احلي ناقف حنظل١٠٣٩
   بكم قريش كفينا كل معضلة وأم ج اهلدى من كان ضليال١٠٤٦



   أيهذان كال زادكما ودعاين واغال فيمن وغل١٠٧٦
   ذريين إمنا خطئي وصويب علي وإمنا أهلكت مال١٠٨٦
  جل من جلة أمك فالفا عن فل تضل منه إبلي يف باهلو١١٠٨
   فيا لك من ليل كأن جنومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل١١١٦
   أفاطم مهال بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأمجلي١١٢٧

)٣/١٦٧٦(  

  

   كلما نادى مناد منهم يا لتيم اهللا قلنا يا ملال١١٣٨
  ناخ حممول فال اجلارة الدنيا هلا تلحينها وال الضيف فيها إن أ١١٧٨
   ليس العطاء من الفضول مساحة حىت جتود وما لديك قليل١٢٥٠
   واملرء يبليه بالء السربال تعاقب اإلهالل بعد اإلهالل١٣٦٤
   هلا كبد ملساء ذات أسرة وكشحان مل ينقص طواءمها احلبل١٣٦٥
   طوى اجلديان ما قد كنت أنشره وأنكرتين ذوات األعني النجل١٣٨٣
  أحم اللثاث حيسنها سلوك اإلسحل أغر الثنايا ١٣٨٦
   عليها أسود ضاريات لبوسهم سوابيغ بيض ال خيرقها النبل١٤١٤
   وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهبة تصفر منها األنامل١٤١٩
   ولس بذي رمح فيطعنين به وليس بذي سيف وليس بنبال١٤٦٧
   صعدة نابتة يف جائز أينما الريح متيل متل١٥٦٨
   الفؤاد بشرية تدع الصوادي ال جيدي غليال لو شئت قد تقع١٦٣٢
   احلمد هللا العلي األجلل الواسع الفضل الوهوب ازل١٦٤٣

  ":حرف امليم"
   سالم اهللا يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السالم٢٨٢
   بأبه اقتدى عدي يف الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم٣١٧
   البحر فمه كاحلوت ال يلهيه يف شيء يلهمه يصبح ظمآن ويف٣٢٢
   فعوضين عنها غناي ومل تكن تساوى عرتي غري مخس دراهم٣٥٤
   وبايعت أقواما وفيت بعهدهم وببه قد بايعته غري نادم٣٩٨

)٣/١٦٧٧(  

  



   مها اللتا لو ولدت متيم لقيل فخر هلم صميم٤٢١
   يف املعقب البغي أهل البغي ما ينهي أمرا حازما أن يسأما٤٥٥
  ت منغصة لذاته بادكار املوت واهلرم ال طيب للعيش ما دام٤٩٤
   فإن مل تك املرآة أبدت وسامة فقد أبدت املرآة جبهة ضيغم٥٠٤
   أكثرت يف العذل ملحا دائما ال تكثرن إين عسيت صائما٥١٥
   أتقول إنك باحلياة ممتع وقد استبحت دم امرئ مستسلم٥٢٥
   وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم٥٣٧
   ويوما توافينا بوجهه مقسم كأن ظبية تعطو إىل وارق السلم٥٤٢
   فال تعدد املوىل شريكك يف الغين ولكنما املوىل شريكك يف العدم٥٥٦
   ولقد علمت لتأتيين منييت إن املنايا ال تطيش سهامها٥٦٢
   ولقد نزلت فال تظين غريه مين مبرتلة احملب املكرم٥٦٧
  ته فما يكلم إال حني يبتسم يغضي حياء ويغضي من مهاب٦٠٥
   ال يركن أحد إىل اإلحجام يوم الوغى متخوفا حلمام٧٠٢
   ختريه فلم يعدل سواه فنعم املرء من رجل ام٧٣٢
   لعمرك أنين وأبا محيد كما النشوان والرجل احلليم٧٧٢
   وننصر موالنا ونعلم أنه كما الناس جمروم عليه وجارم٧٧٤
  كفى األيتام فقد أيب اليتيم إذا بعض السنني تعرقتنا ٧٩٤
   وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم٧٩٤
   مشني كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم٧٩٥

)٣/١٦٧٨(  

  

   جادت عليه كل عني ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم٧٩٥
   ألجتذبن منهن قليب حتلما على حني يستصبني كل حليم٨٠٧
   فساغ يل الشراب وكنت قبال أكاد أغص باملال احلميم٨١٧
   مها أخوا يف احلرب من ال أخاله إذا خاف يوما نبوءة فدعامها٨٢٩
   نرى أسهما للموت تصمي وال تنمي وال ترعوى من نقص أهواؤنا العزم٨٣٠
   شم مهاوين أبدان اجلزور خما ميص العشيات ال خور وال قزم٨٥٥
  ما وإن ظلما وال الكرمي مبناع وإن حرما ما الراحم القلب ظال٨٧٤



   وقال نيب املسلمني تقدموا وأحبب إلينا أن تكون املقدما٩٠٠، ٨٨٩
   جزى اهللا عنا واجلزاء بفضله ربيعة خريا ما أعف وأكرما٨٨٩
   نياف القرط غراء الثنايا وريد للنساء ونعم نيم٩٠٦
  ل حامت لعمري وما عمري على ني لبئس الفىت املدعو باللي٩١٠
   ختريه فلم يعدل سواه فنعم املرء من رجل امي٩١٧
   إذا غاب عنكم أسود العني كنتم كراما وأنتم ما أقام أالئم٩٤٠
   قد سامل احليات منه القدما األفعوان والشجاع الشجعما٩٦٠
   لو قلت ما يف قومها تيثم يفضلها حسب وميسم٩٦٥
  هود صمام فرت يهود وأسلمت جرياا صمى ملا فعلت ي٩٨٠
   إن إن الكرمي حيلم ما مل يرين من أجاره أضيما٩٨٣
   يل شعري هل مث هل آتينهم أم حيولن دون ذاك احلمام٩٨٤
   ال ينسك األسى تأسيا فما ما من محام أحد مستعصما٩٨٦

)٣/١٦٧٩(  

  

   سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدما١٠١٧
   سثنة املناسم أوعدين بالسجن واألداهم رجلي فرجلي١٠٤٤
   أقول له ارحل ال تقيمن عندنا وإال فكن يف السر واجلهر مسلما١٠٤٩
   إذا مهلت عيين هلا قال صاحيب مبثلك هذا لوعة وغرام١٠٥٥
   إين إذا ما حدث أملا أقول يا اللهم يا اللهما١٠٦٩
   كن يل ال على يابن عما نعيش عزيزين ونكف اهلما١٠٩٠
   وأضحت منك شاسعة أمام أال أضحت حبالكم رماما١١٤٧
  وما عهدي كعهدك يا أماما ................... ١١٤٨
   ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قبل الفوارس ويك عنترة أقدم١١٦٢
   قليال به ما حيمدنك وارث إذا نال مما كنت جتمع مغنما١١٧٤
   حيسبه اجلاهل ما مل يعلما شيخا على كرسيه معمما١١٧٦
  لم وما ثئرت قتالكم ولظى اهليجاء تضطرم كي جتنحون إىل س١٢٣٠
   ولوال رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما١٢٤٨
   احفظ وديعتك اليت استودعتها يوم األعازب إن وصلت وإن مل١٢٧١



   وإن أتاه خليل يوم سغبة يقول ال غائب مايل وال حرم١٢٧٩
   فطلقها فلست هلا بكفء وإال يعل مفرفك احلسام١٢٨٦
   فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغاربة األسحم١٣٢٨
   لنا اجلفنات الغر يلمعن يف الضحى وأسيافنا يقطرن من جندة دما١٣٧٩
   وهل يل أم غريها إذ ذكرا أىب اهللا إال أن أكون هلا ابنما١٥٥٤

)٣/١٦٨٠(  

  

   يا هال ذات املنطق التمتام وكفك املخضب البنام١٦٠٤
  بيضاء وهيجه يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم حىت تذكرت ١٦١٢
   هو اجلواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظطلم١٦٢١
   العاطفونه حني ما من عاطف نعم الذرا يف النائبات لناهم١٦٢٩
  فإنه أهل ألن يؤكرما .................. ١٦٣٤

  ":حرف النون"
  ما قالت وإنن قال بنات العم يا سلمى وإنن كان فقريا معد٢٨١
   عرفنا جعفرا وبين أبيه وأنكرنا زعانف آخرين٣٣٧
   وماذا يدري الشعراء مين وقد جاوزت حد األربعني٣٣٧
   أعرف منها اجليد والعينانا ومنخرين أشبها طبيانا٣٣٨
   بك أو يب استعان فليل أما أنا وأنت ما ابتغى املستعني٣٧٠
  اهللا ال ينفك مأمونا ال ترج أو ختش غري اهللا إن أذى واقيكه ٣٧٤
   تراه كالثغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا فليين٣٧٩
   أيها السائل عنهم وعين لست من قيس وال قيس مين٣٨٣
   أال رب من تغتشه لك ناصح ومؤمتن بالغيب غري أمني٤٣٠
   فكفى بنا فضال على من غرينا حب النيب حممدا إيانا٤٣١
  من هو يف سر وإعالن ونعم مزكا من ضاقت مذاهبه ونعم ٤٣٢
   فإما كرام موسرون لقيتهم فحسيب من ذي عندهم ما كفانيا٤٣٧
   دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن باملغيب نبئيين٤٣٩

)٣/١٦٨١(  

  



   حنن األىل فامجع مجو عك مث وجههم إينا٤٤٠
   ومن حسد جيور على قومي وأي الدهر ذو مل حيسدوين٤٥٩
  واحلزن غري مأسوف على زمن ينقضي باهلم ٤٧١
   خري اقترايب من املوىل حليف رضا وشر بعدي عنه وهو غضبان٤٨٩
   صاح مشر وال تزل ذاكر املو ت فنسيانه ضالل مبني٤٩٢
   إن هو مستوليا على أحد إال على أضعف اانني٥١٢
   أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام املعادن٥٣٧
  ان ووجه مشرق النحر كأن ثدياه حق٥٤١
   أجهاال تقول بين لؤي لعمري أبيك أم متجاهلنا٥٦٩
   وليت يل م قوما إذا ركبوا شنو اإلغارة فرسانا وركبانا٧٥٤
   اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب عين وال أنت دياين فتحزوين٧٦٠
   قفا نبك من ذكري حبيب وعرفان ورسم عفت آياته منذ أزمان٧٦٩
  سقيت كرام الناس فاسقينا إنا حميوك يا سلمى فحيينا وإن ٧٨٨
   أبا ملوت الذي ال بد أين مالق ال أباك ختوفيين٧٩١
  ......................... لقلت لبيه ملن يدعوين ٨٠٢
   ألنت معتاد يف اهليجا مصايرة يصلي ما كل من عاداك نريانا٨٢٥
   فنعم صاحب قوم ال سالح هلم وصاحب الركب عثمان بن عفانا٩٠٦
  بأن دين حممد من خري أديان الربية دينا ولقد علمت ٩١٤

)٣/١٦٨٢(  

  

   ولقد أمر على اللئيم يسبين فأعف مث أقول ال يعنيين٩٤٨
   حىت تراها وكأن كأن أعناقها مشددات بقرن٩٨٤

   فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من مسيين١٠١٥
   وإال فاطرحين واختذين عدوا أتقيك وتتقيين١٠١٥
  كو باملدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟ إىل اهللا أش١٠٥٠
   ولست براجع ما فات مين بلهف وال بليت وال لو أين١٠٨٥
   ال للرجال ذوي األلباب من نفر ال يربح السفه املردي هلم دينا١١١٧
   يا ال أناس أبوا إال مثابرة على التوغل يف بغي وعدوان١١١٧



   وهون يا يزيدا األمل نيل عز وغىن بعد فاقة١١١٨
   يقلن وقد تالحقت املطايا كذاك القول إن عليم عينا١١٦٤
   رويد بين شيبان بعد وعيدكم تالقوا غدا خيلي على تفوان١١٦٥
   وأنزلن سكينة علينا وثبت األقدام إن القينا١١٧١
   أنا ابن جال وطالع الثنايا مىت أضع العمامة تعرفوين١٢١٣
   بالشر عند اهللا مثالن من يفعل احلسنات اهللا يشكرها والشر١٢٨٣
   أهال بأهل وبيتا مثل بيتكم وباألناسني إبدال األناسني١٤٠٧
   واردد ألصل ثانيا أبدل من ذي اللني عينا فهو بالرد قمن١٤٣٢
  وصاليا ككما يؤثقني ................ ١٦٣٥
   قصدنا له قصد احلبيب لقاره إلينا وقلنا للسيوف هلمنا١٦٥١

)٣/١٦٨٣(  

  

  :"حرف اهلاء"
   إن أباها وأبا أباها قد بلغا يف اد غايتاها٣١٨
   باعد أم العمرو من أسريها حراس أبواب على قصورها٣٥٦
   ألنكحن ببه جارية خدبة مكرمة حمبة حتب أهل الكعبة٣٩٧
   فال مزنة ودقت ودقها وال أرض أبقل إبقاهلا٥٩٠
   فإمنا تريين ويل ملة فإن احلوادث أودى ا٥٩١
  دناه سليما وعامرا قليال سوى الطعن النهال نوافله ويوما شه٦٢٠
   قضى كل ذي دين فوىف غرميه وعزة ممطول معىن غرميها٦٣٤
   بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم حملوا شعاعه٦٣٦
   علفتها تبنا وماء باردا حىت شتتت مهالة عيناها١٠٣٠، ٦٦٧
   ما لك من شيخك إال عمله إال رسيمه وإال رمله٦٧٢
   حني يأىب غريه تلفه حبرا مضيضا خريه لذ بقيس٦٨٢
   باتت لتحزننا عفاره يا جارتا ما أنت جاره٧١٠
   مىت يأت هذا املوت ال يلف حاجة لنفسي إال قد قضيت قضاءها٧٢٢
   ونارنا مل ير نارا مثلها قد علمت ذاك معد كلها٧٣٥
   واه رأيت وشيكا صدع أعظمه وربه عطبا أنقذت من عطبه٧٤٣



  ى بنو قشر لعمر اهللا أعجبين رضاها إذا رضيت عل٧٥٩
   بل بلد ملء الفجاج قتمه ال يشترى كتانه وجهرمه٧٧٤
   رسم دار وقفت يف طلله كدت أقضي احلياة من جلله٧٧٦

)٣/١٦٨٤(  

  

   فقلت اجنوا عنها جنا اجللد إنه سريضيكما منها سنام وغاربه٧٨٩
  صريها فما طعم راح يف الزجاج مدامة ترقرق يف األيدي كميت ع٨٥١
  فنعم أخو اهليجا ونعم شهاا ..................... ٩٠٥
   وقائله نعم الفىت أنت من فىت إذا املرضع العوجاء جال برميها٩١٨
   لك اهللا على ذاك واهللا اهللا لك اهللا٩٨٠

   أىل الصحيفة كي خيفف رحله والزاد حىت نعله ألقاها١٠٠٢
  مل خياهلا اض بدار قد تقادم عهدها وإما بأموا أ١٠١٦
   دعائي إليها القلب إين آلمره مسيع فما أدري أرشد طالا١٠٢٩
   تبكيهم أمساء معيولة وتقول سلمى وارزيتيه١١٢١
   إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عضة ما ينبنت شكريها١١٧٤
   ال ني الفقري علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه١١٨٥
  رجت كليب وهي يف البيت داخله فأرقدت ناري كي ليبصر ضوؤها وأخ١٢٣١
   قلت لبواب لديه دارها تيذن فإين محوها وجارها١٢٦٩
   من يأمتر للخري فيما قصده حتمد مساعيه ويعلم رشده١٤٨١
   هلا أشارير من حلم تتمره من الثعايل ووخز من أرانيها١٥٦٤
   أال طرقتنا مية بنة منذر فما أرق النوم إال كالمها١٦١٧

  كأا تفاحة مطيوبه.. ................

)٣/١٦٨٥(  

  

  ":حرف الواو"
   كالمها حني جد اجلرى بينهما قد أقلعا وكال أنفيهما رايب٣٢٥
   على أطرقا باليات اخليام إال الثمام وإال العصى٣٩٤



   أو حتلفي بربك العلي أين أبو ذيالك الصىب٥٢٨
   ال هيثم الليلة للمطى وال فىت مثل ابن خيربى٥٤٤
  يل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع اهلموم ليبتلي ول٧٧٥، ٦١٣
   ورحنا بكا ابن املاء جينب وسطنا تصوب فيه العني طورا ويرتقي٧٦٢
   عال زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماض الشفرتني مياين٧٨٨
   رؤية الفكر ما يئول به األمر معني على اجتناب التواين٧٩٦
  ا ترتى شهلة صبيا وهي ترتى دلوها ترتيا كم٨٦٨
   ولست مقرا للرجال ظالمة أىب ذا عمى األكرمان وخاليا٩٤٥

   أيا راكبا إما عرضت فبلغن نداماي من جنران أال تالقيا١٠٦١
   قد عجبت مين ومن يعيليا ملا رأتين خلفا مقلوليا١٢٢٥
   فما زالت أقدمنا يف مقامنا ثالثتنا حىت أزيروا املنائيا١٥٧٤
   ملكيه أنين أنا الليث معديا عليه وعاديا وقد علمت عرسي١٦١٤
   وكأا بني النساء سبيكة متشي بسد بيتها فتعي١٦٤٤

  ":حرف الياء"
   فيا شوق ما أبقى ويا يل من النوى١١١٢
   إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته أو أمتدحه فإن الناس قد علموا١١٤٧

)٣/١٦٨٦(  

  

  :مراجع الكتاب
  :مراجع املخطوطات: أوال

  م املرجع اسم املؤلفالرقم اس
  أبو حيان/  بدار الكتب املصرية٢٨ ارتشاف الضرب من لسان العرب مودع حتت رقم ١
أبو حيىي / ٨٨٩ بلوغ األرب بشرح شذور الذهب البن هشام مودع بدار الكتب املصرية حتت رقم ٢

  زكريا األنصاري
  بدر الدين الدماميين/ ١٠٥٧ تعليق الوفائد على تسهيل الفوائد مودع مبكتبة األزهر برقم ٣
  بدر الدين الدماميين/ ٩٧١ حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللبيب مودع مبكتبة األزهر برقم ٤
  عبد اهللا الدنوشري/ ٨٥١ حاشية على التصريح مبضون التوضيح مودع مبكتبة األزهر برقم ٥



  أمحد االصطهناوي/ ٢٠٥برقم  شرح ألفية ابن مالك مودع باملكتبة التيمورية بدار الكتب املصرية ٦
  داود بن داود أبو حيىي/ ٢٧٧٩ شرح ألفية بن مالك مودع مبكتبة األزهر برقم ٧

)٣/١٦٨٧(  

  

  أبو إسحق الشاطيب/  ودار الكتب١٤٧٨ شرح ألفية ابن مالك مودع مبكتبة األزهر برقم ٨
  مشس الدين اهلواري/  ش٤رقم 

  املختار بن بون/ ١١١١رية رقم  شرح ألفية ابن مالك مودع بدار الكتب املص٩
   ش٣٣ شرح ألفية بن مالك مودع بدار الكتب املصرية رقم ١٠
 شرح وتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك مودع بدار الكتب املصرية برقم ١١

  ابن أم قاسم/ ١٣٦٢٠٦٥٣٠٦٣
  ابن مالك/ ٥٥٩١-٧٦٨ شرح الكافية الشافية مودع مبكتبة األزهر رقم ١٢
  حممد بن قاسم الغزي/ ٢٣٢٢الرب املالك بشرح ألفية ابن مالك مودع مبكتبة األزهر برقم  فتح ١٣
حممد الشربيين / ٩١ فتح اخلالق املالك يف حل ألفاظ ألفية ابن مالك مودع مبكتبة األزهر برقم ١٤

  املعروف باخلطيب

)٣/١٦٨٨(  

  

   بن حسني األدكاويعبد اهللا/ ٨٨٥ الكواكب السنية مودع بدار الكتب املصرية برقم ١٥
  أمحد السندويب/ ٨٢٧ املنح الوفية بشرح اخلالصة األلفية مودع مبكتبة األزهر برقم ١٦
  :مراجع املطبوعات: ثانيا
  ابن هشام/  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، تعليق الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد١٧
  جالل الدين السيوطي/  األشباه والنظائر١٨
  ابن األنباري/ صاف اإلن١٩
  خري الدين الزركلي/  األعالم٢٠
  جالل الدين السيوطي"/ طبقات اللغويني والنحاة" بغية الوعاة ٢١
  حممد الشوكاين/  البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع٢٢
  جالل الدين السيوطي/  البهجة املرضية يف شرح األلفية٢٣
  أبو شامة املقدسي/ املعروف بالذيل على الروضتني تراجم رجال القرنني السادس والسابع ٢٤



  جورج زيدان/  تاريخ آداب اللغة العربية٢٥
  ابن إياس/ طبع مبطبعة بوالق" ببدائع الزهور يف وقائع الدهور" تاريخ مصر املعروف ٢٦

)٣/١٦٨٩(  

  

  خالد األزهري/  مترين الطالب يف صناعة اإلعراب٢٧
  املستر جورج بانج/  تعريب أمحد شكري- اية حكم إمساعيل  تاريخ مصر يف عهد املماليك إىل٢٨
  ابن مالك/  حتقيق حممد كامل بركات- تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ٢٩
  خالد األزهري/  التصريح مبضمون التوضيح٣٠
  جالل الدين السيوطي/  حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة٣١
عبد الرازق /  مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق-شر  حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث ع٣٢

  البيطار
  الصبان/  حاشية الصبان على األمشوين٣٣
  أبو عبد اهللا بن سعيد/  حاشية على األمشوين٣٤
  حممد األمري/  حاشية على األمشوين٣٥
  حممد بن عرفة الدسوقي/  حاشية على مغين اللبيب٣٦
  يب بكر الدسوقيحممد بن أ/  حاشية على مغين اللبيب٣٧
  تقي الدين الشمين/  حاشية على مغين اللبيب٣٨
  حممد اخلضري/  حاشية على شرح ابن عقيل٣٩
  يس العليمي/  حاشية على شرح التصريح مبضمون التوضيح٤٠

)٣/١٦٩٠(  

  

  يس العليمي/  حاشية على جميب الندا للفاكهي٤١
  جاعيأمحد الس/  حاشية على قطر الندى وبل الصدى البن هشام٤٢
  حسن العطار/  حاشية على شرح األزهرية للشيخ خالد٤٣
  حممد أبو النجا/  حاشية على شرح الشيخ خالد على منت اآلجرومية٤٤
  أبو متام/  احلماسة٤٥
  عبد القادر البغدادي/  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب امشه٤٦



   شرح الشواهد الكربى للعيين الطبعة األوىل مبطبعة بوالق٤٧
  احمليب/  خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر٤٨
  ابن جين/  اخلصائص٤٩
  علي مبارك/  اخلطط التوفيقية٥٠
  املقريزي/  اخلطط املقريزية٥١
  بروكلمان/  دائرة املعارف اإلسالمية٥٢
  ابن حجر العسقالين/  حتقيق حممد سيد جاد احلق- الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ٥٣
  أمحد الشنقيطي/ درر اللوامع ال٥٤
  حممد اخلوانساري/  روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات٥٥

)٣/١٦٩١(  

  

  "منهج السالك إىل ألفية ابن مالك" شرح ألفية ابن مالك املسمى ٥٦
  ابن هشام/  شذور الذهب٥٧
  ابن العماد احلنبلي/  شذور الذهب يف أخبار من ذهب٥٨
  ابن الناظم بدر الدين/  شرح ألفية ابن مالك٥٩
  ابن عقيل/  شرح ألفية ابن مالك٦٠
  عبد الرمحن املكودي/  شرح ألفية ابن مالك٦١
  ابن هشام/  شرح ألفية ابن مالك٦٢
  موفق الدين ابن يعيش/  شرح املفصل٦٣
  جالل الدين السيوطي/  شرح شواهد مغين اللبيب٦٤
  اجلوهري/ طبع مبطبعة بوالق- الصحاح ٦٥
  ابن أيب يعلى/ نابلة طبقات احل٦٦
  تقي الدين السبكي/  طبقات الشافعية٦٧
  حممود رزق سليم/  عصر سالطني املماليك٦٨
  مشس الدين بن اجلزري/  غاية النهاية يف طبقات القراء٦٩
  أمحد السجاعي/  على ألفية ابن مالك- فتح اجلليل على شرح ابن عقيل ٧٠
  حممد بن شاكر الكتيب/  فوات الوفيات٧١
  الكلينوي/ فوائد البهية يف طبقات احلنفية ال٧٢



)٣/١٦٩٢(  

  

  أمحد الفاكهي/  الفواكه اجلنية٧٣
  ابن هشام/  قطر الندى وبل الصدى٧٤
  حاجي خليفة/  كشف الظنون٧٥
  ابن احلاجب/  الكافية٧٦
  سيبويه/  الكتاب٧٧
  الزخمشري/  الكشاف٧٨
جنم / م١٩٤٥ طبع بريوت سنة -ئيل جبور  حتقيق جربا- الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة ٧٩

  الدين الغزي
  ابن منظور/  طبع بوالق- لسان العرب ٨٠
  ابن هشام/  مغين اللبيب٨١
  عمر رضا كحالة/  معجم املؤلفني٨٢
  ياقوت احلموي/  معجم البلدان٨٣
  حممد إمساعيل إبراهيم/  معجم األلفاظ واألعالم القرآنية أمحد الفاكهي٨٤
  حممد بن علي الشوكاين/ لطالع مبحاسن ما بعد القرن التاسع ملحق البدر ا٨٥
  ابن هشام/  تعليق الشيخ النجار وغريه- منار السالك إىل أوضح املسالك ٨٦
  املربد/  املقتضب٨٧

)٣/١٦٩٣(  

  

  أبو الفضل امليداين/  جممع األمثال٨٨
  الشيخ حممد الطنطاوي/  نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة٨٩
  أبو احملاسن تغري/ الزاهرة يف أخبار مصر والقاهرة النجوم ٩٠
  جالل الدين السيوطي/  مهع اهلوامع على شرح اجلوامع٩١
  مشس الدين بن خلكان/  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان٩٢

)٣/١٦٩٤(  

  



  :احملتويات
  الصفحة املوضوع

   املقدمة٣
  ن أم قاسمالتعريف باملرادي املعروف باب": الدراسة" القسم األول ٩

  الباب األول
  الفصل األول

   العصر اململوكي٩
   مصر يف عهد املماليك١١
   انتقال احلكم من األيوبيني إىل املماليك١٢
   دولتا املماليك١٢
   حضارة مصر يف عهد املماليك١٣
  "انتقال النشاط إىل مصر والقاهرة" احلركة العلمية ١٥
   عوام نشاط احلركة العلمية١٦
  احلركة العلمية نتائج نشاط ٢٠
   املؤلفات٢١
   مؤلفات عربية٢٣

)٣/١٦٩٥(  

  

  الفصل الثاين
   نبذَة عن مصر٢٧
   مصر٢٩
   النحو والنحاة يف عصر املماليك٣٠
   املعاصرون للمرادي املعروف بابن أم قاسم٣٢

  الباب الثاين
   الفصل األول٤٣
   صاحب األلفية٤٥
   ألفية ابن مالك٤٨

  الفصل الثاين



  رادي التعريف بامل٦١
   املرادي املعروف بابن أم قاسم٦٣
   الفصل الثالث٧١
   شيوخ ابن أم قاسم٧٣
   تالميذ املرادي املعروف بابن أم قاسم٨٥
   مؤلفاته٩٠

   الفصل الرابع١١٧
   الناقلون عن املرادي١١٩

)٣/١٦٩٦(  

  

  الباب الثالث
   الفصل األول١٨١
   أضواء على الشرح١٨٣
  ظم االعتراضات الواردة على النا١٩٦
   نقله عن شيخه أيب حيان٢٠١
   نقله عن سيبويه٢٠٤
   مدى اعتماده على ابن الناظم يف شرحه لأللفية٢٠٧

  الفصل الثاين
   اعتماد املرادي على السماع٢١٣
   ميوله للبصريني٢١٦
   خمالفته آلراء النحاة٢١٨
   الفصل الثالث٢٢١
   شواهده٢٢٣
   اعتماده على القرآن الكرمي٢٢٩
   شرح اللغويات٢٣٠
   الفصل الرابع٢٣٣
   موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط٢٣٥
   رغبته يف توضيح املسائل النحوية٢٣٩



  الظاهر من تعبري املرادي وتعبري النحاة أنه انفرد ا:  مسائل٢٤٢
   مذهبه النحوي٢٤٧

)٣/١٦٩٧(  

  

  حتقيق شرح ألفية ابن مالك للمرادي:  القسم الثاين٢٤٩
   مقدمة احملقق٢٥١
   وصف املخطوط٢٥١
   منهج التحقيق٢٥٦
   اجلزء األول٢٥٩
   مقدمة األلفية٢٦١
   الكالم وما يتألف منه٢٦٧
   املعرب واملبين٢٩٦
   النكرة واملعرفة٣٥٦
   الضمري٣٥٨
   العلم٣٩٠
   اسم اإلشارة٤٠٥
   املوصول٤١٦
   املعرفة بأداة التعريف٤٦٠
   املبتدأ واخلرب٤٧٠
   كان وأخواا٤٩٢

)٣/١٦٩٨(  

  

  ما، ال، الت، إن، املشبهات بليس ٥٠٦
   أفعال املقاربة٥١٥
   إنوأخواا٥٢٣
   الاليت لنفي اجلنس٥٤٤
   ظن وأخواا٥٥٥



   أعلم وأرى٥٧١
   حمتويات الد األول٥٧٥
   اجلزء الثاين٥٨١
   الفاعل٥٨٣
   النائب عن الفاعل٥٩٨
   اشتغال العامل عن املعمول٦١١
   تعدي الفعل ولزومه٦٢٠
   العمل التنازع يف٦٢٩
   املفعول املطلق٦٤٤
   املفعول له٦٥٤
   املفعول فيه وهو املسمى ظرفا٦٥٧
   املفعول معه٦٦٣
   االستثناء٦٦٩

)٣/١٦٩٩(  

  

   احلال٦٩٢
   التمييز٧٢٦
   حروف اجلر٧٣٨
   اإلضافة٧٨٢
   املضاف إىل ياء املتكلم٨٣٤
   اجلزء الثالث٨٣٧
   إعمال املصدر٨٣٩
   إعمال اسم الفاعل٨٤٩
  صادر أبنية امل٨٦٢
   أبنية امسا الفاعلني واملفعولني والصفات املشبهات٨٦٩
   الصفة املشبهة اسم الفاعل٨٧٣
   التعجب٨٨٥
   نعم وبئس وما جرى جمرامها٩٠٢



   أفعل التفضيل٣٣
   النعت٩٤٥
   التوكيد٩٦٧
   العطف٩٨٨

)٣/١٧٠٠(  

  

   عطف للنسق٩٩٣
   البدل١٠٣٦
   النداء١٠٥١
  يف تابع املنادى" فصل "١٠٧٢
  ملنادى املضاف إىل ياء املتكلم ا١٠٨٣
   اجلزء الرابع١١٠١
   أمساء الزمت النداء١١٠٣
   االستغاثة١١١٠
   الندبة١١٢٠
   الترخيم١١٢٦
   االختصاص١١٥٠
   التحذير واإلغراء١١٥٣
   أمساء األفعال واألصوات١١٥٩
   نونا التوكيد١١٧٠
   ما ال ينصرف١١٨٩
   إعراب الفعل١٢٢٨
   عوامل اجلزم١٢٦٥

)٣/١٧٠١(  

  

  "أما، ولوال، ولوما" فصل ١٣٠٥
   اإلخبار بالذي واأللف والالم١٣١١



   العدد١٣١٨
   متييز املركب١٣٢٧
   كم، وكأين، وكذا١٣٢٥
   احلكاية١٣٤٦
   اجلزء اخلامس١٣٥١
   التأنيث١٣٥٣
   املقصور واملمدود١٣٦٢
   كيفية تثنية املقصور واملمدود ومجعهما تصحيحا١٣٦٦
   مجع التكسري١٣٧٧
   التصغري١٤١٩
   النسب١٤٤٣
   الوقف١٤٦٩
   اإلمالة١٤٩١
   التصريف١٥٠٨
   فصل يف زيادة مهزة الوصل١٥٥٠

)٣/١٧٠٢(  

  

   اجلزء السادس١٥٥٩
   اإلبدال١٥٦١
  "إذا اعتلت الم فَعلى" فصل ١٥٩٣
  "إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلهما" فصل ١٥٩٦
  "صحيحإذا كانت عني الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن " فصل ١٦٠٥
  "إذا كان فاء االفتعال حرف لني" فصل ١٦١٨
   فصل يف اإلعالل باحلذف١٦٣١
   فصل يف اإلدغام١٦٣٨
   حمتويات الد الثالث١٦٥٣
   فهرست األبيات والشواهد١٦٥٧
   مراجع الكتاب١٦٨٧



  مراجع املخطوطات:  أوال١٦٨٧
  مراجع املطبوعات:  ثانيا١٦٨٩

)٣/١٧٠٣(  

  

  :تنبيه
إِلَى { كون الراء مانعة من اإلمالة أن تكون غري مكسورة، فيؤخذ منه إمالة حنو من هنا علم أن شرط

ارِكمأبصارهم، وغارم، ودار القرار؛ مع وجود املقتضي ملنع : بطريق األوىل؛ ألنه إذا أميل حنو} ح
  .اإلمالة، فإمالة حنو محارك مما ال مقتضى فيه للمنع أوىل

إذا كان من كلمة أخرى فال : سبب اإلمالة ال يؤثر إذا مل يتصل، يعينأن : يعين" وال متل لسبب مل يتصل"
  :١ألا منفصلة، وكذلك لو قلت" رأيت يدي سابور: "للياء قبلها يف قولك" سابور"ميال ألف 

  .........ها إن تا عذرة 
  .لكسرة إن؛ ألا من كلمة أخرى" ها"مل متل ألف 

  .ون من الكلمة اليت فيها األلفواحلاصل أن شرط تأثري سبب اإلمالة أن يك
__________  

  .هو النابغة الذبياين، وهو من البسيط:  قائله١
  :ومتامه

  فإن صاحبها قد تاه يف البلد... إن مل تكن نفعت ........ 
" صاحبها" "فإن صاحبها مشارك النكد: " العذر، وبضمها البكارة، وروي-بكسر العني-" العذرة"اللغة 

األثر واألرض، وقيل هنا مبعىن املفازة، " البلد"ضل عن الطريق " تاه"ويعين ا نفسه صاحب العذرة : أي
  .ها إن ذي عذرة: فإن حتري فياملفازة يهلك، وروي

  .إن مل تقبل عذري وترضى علي فإين أختل حىت أين أضل يف البلدة اليت أنا فيها من عظيم الدهشة: املعىن
حرف نفي " مل"شرطية " إن"خرب املبتدأ " عذرة"إشارة مبعىن هذه مبتدأ اسم " تاء"للتنبيه " ها: "اإلعراب

فعل " نفعت"فعل مضارع جمزوم من كان الناقصة وهي فعل الشرط وامسها ضمري مستتر فيه " تكن"
الفاء واقعة يف جواب الشرط " فإن"ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمري واجلملة يف حمل نصب خرب تكن 

فعل ماض " تاه"حرف حتقيق " قد"اسم إن وها مضاف إليه " صاحبها"صب وإن حرف توكيد ون
  .جار وجمرور متعلق بتاه" يف البلد"والفاعل ضمري واجلملة يف حمل رفع خرب إن 

  .على أن ألف ها يف البيت ال جتوز إمالتها؛ ألا من كلمة والكسر من كلمة" ها إن: "قوله: الشاهد



، وشرح ٣/ ٤٨٧، ٢/ ٤٧٨، واخلزانة ٨/ ١١٣ وابن يعيش ،٣/ ٧٧٢ذكره األمشوين : مواضعه
  .٤/ ٨٠الشافية 

)٣/١٩٤٩(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


